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O jâ tradicional picnic annal 

da Associaçâo Cultural do 

Minho de Toronto teve lugar 

este domingo, 22, no Parque 

Camôes. Corn abertura as 

7h00, O parque viu desde os 

primeiros raios de sol a 

chegada dos portugueses, a 

maioria oriunda do Minho, 

cada um dos sens cantinhos a 

ser inundado por carros e 

pessoas que a pouco e pouco 

se apoderaram das melhores 

sombras. 
► Pâgina 6 

Festa do Imigrante, 
uma tradiçâo em Toronto 
^ Pâgina 12 

Caravan'2003. 
êxito na Casa do Alenteio 

^ Pâgina 8 
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sem vért;ebras 

Ando hâ dois dias para falar com uma pessoa a quern 
Ihe saiu um prémio e nada consigo. 
Liga-se, toca-toca, e depois a "declaraçâo" habitual dos 
tempos que correm: "Neste momenta nao posso aten- 
der. Deixe o seu telefone que responderei o mais rapi- 
damente possivel". E pronto, nao passamos disto. 
Antigamente, antes da grande descoberta do registo 
gravado, esperavamos e, as vezes, desesperavamos, mas 
mais hora menos hora acabâvamos por contactar a pes- 
soa desejada. 
Hoje, o "malvado" gravador regista e volta a registar os 
nossos anseios mas a resposta nunca vem. Ja lâ vào dois 
dias... 
Hoje, é muito fâcil -nào é o caso do nosso leitor premi- 
ado, claro!- que quem quer que seja que deixe o seu 
recado e numéro de telefone no gravador sô terâ 
resposta se o utente do telefone estiver pelos ajustes de 
retribuir a chamada. Se nâo lhe interessar, pura e sim- 
plesmente nâo responde. Limpa a mensagem no 

gravador e... acabou-se! 
Até dizem que foi uma grande invençào para 
quem nào esta disponivel para pagar dividas. 
Nunca recebem chamadas para pagamentos... 
Feitios! 
É realmente um dilema, nos dias de hoje, que- 
rermos contactar alguém num Hotel ou num 
centro de muito movimento pois, a quanti- 
dade de botôes que temos de carregar até 
chegar às pessoas ou quartos que pre- 
tendemos, dào-nos uma grande dor de 
cabeça. E, se nos enganarmos num simples 
botâo ou nào entendermos alguma das 
directrizes, estamos "feitos ao bife", nào hâ 
contacto possivel! Por exemplo, se contactar o 
Consulado de Portugal e nào souber uma das extensôes 
directas a um dos funcionârios nem pense em obter 
resposta. 
Nâo hâ nada para ninguém, como diz a cantiga. 

As modernices dâo sempre em dores de cabeça. 
E, para aqueles que nâo saibam um minimo da 

lingua inglesa, entâo nem vale a pena tentar. E uma 
perda de tempo... 
Que fazer? 
Antigamente, dizia-se; -Nào vâ, telefone! 
Agora, sô temos uma soluçâo: -Nào telefone, vâ! 

JMC 

Tu Cfl Tu Lfl corn os loîtoros 

Olà, amigos e companheirosl 
Pois, seus gulosos. Sol todos os dias, heinl 
É bom e quentinho, nâo é? Jà andavam quase 
desesperados mas... tudo se recompôs, nâo é 
verdade? 
Ôptimo, assim jâ dà mais confîança para as 
férias, onde quer que elas tenham lugar. 

Este fim-de-semana encerra-se a Caravan'2003. O 
Pavilhào Alentejo, na Casa do Alentejo de Toronto, abre 
hoje, quinta-feira, às 18h30, tendo dois espectâculos ao 
dispor. O primeiro às lUhSO e, o segundo, à 21h00, tal 
como sexta-feira. Sâbado e Domingo, o Pavilhào Alentejo 
oferece très espectâculos: às 17h()0, às 19h00 e às 21h00. 
Mais informaçôes: 416 537 -7766. 

A "FPCBP" realiza terça-feira, dia 8 de Julho, o seu anual 
Torneio de Golfe, no Whistle Bear Golf Club, um dos 
melhores campos de golfe do Ontârio. 
Os sôcios e amigos da FPCBP podem inscrever-se desde 
jâ, bastando para isso que enviem um faxe corn o pedido 
para: 416 537-9706, ou por E-mail: fpcbp@bellnet.ca 
Informaçôes por intermédio de Joe Almeida: 
416 955-0000 Ext. 235, ou corn José Freire: 
416 537-8874. Além do Torneio de Golfe, a FPCBP pro- 
porciona-lhe um magnifico jantar de convivio e entrega 
de troféus, tal como um sorteio onde poderâo ganhar 
valiosos prémios. 

A Associaçào Cultural Capelense do Ontârio realiza no 
sâbado, dia 28 de Junho, uma grande noite de Fados e 
Cantigas ao Desafio, no salâo de festas do Vasco da Gama 
de Brampton. Apôs o jantar, actuarâo Joâo Luis Mariano, 
vindo das Capelas-Sâo Miguel, Gil Rita, Antonio 
Cordeiro e Tony Câmara, de Toronto, acompanhados por 
Manuel Moscatel e David Freitas. 

Informaçôes e réservas por intermédio de Manuel Sousa: 
416 953-6176, ou Antonio Sousa: 416 532-2577. 
Som e luz a cargo de Nazaré Praia. 

A Sociedade dos Déficientes Portugueses do Ontârio rea- 
liza o seu tradicional e anual Pic-Nic, sâbado, dia 19 de 
Julho, corn inicio à uma hora da tarde. 
O BBQ da Sociedade de Déficientes Portugueses do 
Ontârio terâ lugar, como habitualmente, na ârea 3 do 
High Park, em Toronto. A nova Direcçâo da SDPO, envi- 
amos saudaçôes amigas: Alvaro Candelâria-Presidente; 
Antonio Fraga-Vice Présidente; Antonio Oliveira- 
Tesoureiro; Melissa Laranjeira-2a. Tesoureira; Vanda 
Henriques-Secretâria; Isaura carneiro.2a. Secretâria e, os 
Vogais: Leonilde Vieira, Silvia Marques, José Azevedo, 
David Camarata e Luis Brasil. 

A jâ tradicional Festa de Verâo - grande Festa Anual da 
Juventude e das Comunidades Portuguesas, terâ lugar em 
Monçâo, Parque das Caldas, no dia 9 de Agosto de 2003, 
integrada na II Feira do Alvarinho e do Artesanato de 
Monçâo. 
Esta iniciativa do Semanârio "O Emigrante/Mundo 
Português", tem para os visitantes almoço e jantar tipica- 
mente portugueses, jogos tradicionais, e variedades corn 
Paulo Gonzo, Adelaide Ferreira e Mila Ferreira, e ranchos 
folclôricos. E, claro, a oportunidade de ver o Alto Minho 
e provar o fabuloso vinho Alvarinho. Para informaçôes, 
contactem a Ana Lourenço ou Olga Nunes, telefone: 011 
351 217 957 670/1/2, ou fax: OU 351 217 957 665, ou e- 
mail: mundiventos@netcab.pt 
Boas férias! 

Até à prôxima semana. 
Na outra também vamos de férias, pois entâo. 

JMC 
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Durâo diz que 
prolecto de 
Constituiçâo 
daUEé 
positive mas 
tem de ser 
meiiiorado 

Antonio Costa sain ap6s cinco iioras 
a prestar deciaraçôes no DiAP 

O primeiromiBistro considéra que o 
actual projecto de Constituiçâo 
europeia é um "compromisso bas- 
tante positivo", mas terâ de ser me- 
Ihorado para ser aceite por Portugal. 

À chegada quinta-feira à tarde à 
Peninsula de Kassandra, perto de 
Salônica, na Grécia, Durâo Barroso 
afirmou que a proposta de 
Constituiçâo europeia elaborada pela 
Convençâo sobre o Future da Europa 
é, "em gérai, um compromisso bas- 
tante positivo mas que pode ser 
melhorado". 
A futura Constituiçâo europeia e a 
forma çomo irâ decorrer o debate até 
à aprovaçâo do texto final, provavel- 
mente no primeiro semestre de 2004, 
constam da agenda de trabalhos. 

O ex-ministro da Justiça e lider parlamen- 
tar socialista Antonio Costa deixou as 
instalaçôes do tribunal de instruçào crimi- 
nal (TIC) onde depôs durante cinco horas 
como testemunha no inquérito ao escân- 
dalo de pedofilia da Casa Pia. 
A saida. Antonio Costa nâo fez deciar- 
açôes. 
"Nào posso falar sobre o que aconteceu 
nem sobre as convicçôes que tenho", limi- 

Ligaçâo directa 
ao Aigarve por 
comboio 
arranca oste 
Verâo, mas 
obras finais s6 
em 2004 
o primeiro comboio de ligaçâo directa 
Lisboa-Algarve partiu sexta-feira da Gare 
do Oriente às 10:03, numa viagem de tra- 
balho do ministro das Obras Pûblicas, que 
garantiu que a exploraçào comercial "vai 
começar muito em breve". 
O funcionamento regular da linha, no 
entanto, sô serâ possivel em Maio de 2004, 
quando for concluida a electrificaçào em 
curso, da responsabilidade da Refer. 
O ministro adiantou que a visita de sexta- 
feira, na véspera do primeiro dia oficial de 
Verào, "é emblemâtica" e serviu para lem- 
brar que "vai ser possivel, a muito curto 
prazo, ir de comboio até ao Algarve". 
Com a conclusào do projecto de electrifi- 
caçâo da via, em Maio de 2004, os com- 
boios pendulares deverâo permitir chegar 
a Faro em 02:45 minutos. 

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 Canada, cuja caminhada oficial se iniciou em 
13 de Maio de 1953. A entrega de cada QUADRA serâ feita até 31 de Julho e, os 
prémios, serào entregues no "Portuguese Day", na Paramount Canada's 
Wonderland, Domingo, dia 24 de Agosto. 
Os très primeiros autores receberao prémio e entrada grâtis no "Portuguese Day" e 
ainda prémios valiosos de Manata Jewllery: 
lo. prémio, um relogio Citizen no valor de $200. dôlares; 2o. prémio, um anel de 
ouro português 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 concorrentes enviem apenas 1 QUADRA de 
cada vez, embora possam concoi^^lcom vârias quadras. 

tou-se a dizer aos jornalistas o lider parla- 
mentar socialista. 
Quando o dirigente socialista Paulo 
Pedroso foi detido preventivamente no 
âmbito do processo Casa Pia, hâ cerca de 
um mês, por suspeita de abuso sexual de 
menores, Antônio Costa manifestou-se 
convicto da sua inoeêneia e afirmou dispor 
de pistas nesse sentido. 

Crê-se que o lider parlamentar socialista 
terâ sido ouvido pelo Ministério Püblico 
esta terça-feira sobre essas pistas. 

OMS déclara Peauim 
livre de Si'ndroma 
Respiratôria Aguda 
A Organizaçâo Mondial de Saüde (OMS) 
declarou terça-feira erradicada de Pequim 
a Sindroma Respiratôria Aguda (SRA), 
pelo que levantou a sua advertência contra 
viagens para esta cidade. 
Em conferêneia de imprensa, o director da 
organizaçâo para a regiào Pacifico-Oeste, 
Shigeru Omi, disse que a OMS decidiu 
levantar a recomendaçâo contra viagens a 

Pequim apôs uma anâlise compléta da 
situaçâo. 
No entanto, o alto responsâvel da OMS 
referiu que apesar dos resultados positivos 
a vigilâneia deve continuar. 
As vitimas mortals da epidemia de SRA 
em Pequim ascendem a 191, sendo de 348 
em toda a China, mais de 60% do total 
mundial. 

mrnm 
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. Finalmente 0 Verâo 
^ jâcbegoul 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 churrasco! 

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

Artnova Furniture para adquirir produtos da Salsicharia Pavào 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 mâoi 

VISITE JA A ABTNOVA FUBNITUBE Plus 
ijjjj 'iuiujjiu 

416-53S-1133 
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Canada culpa EUA par poluiçâo 
O governo conservador do Ontario 
responsabilizou os Estados Unidos da 
America pelos dias de poluiçâo que ata- 
cam Toronto, sempre que a temperatura 
atinge os 30°C. Uma das origens de tais 
dias encontra-se nas fabricas de refinaçào 
daquele pais, consideradas as maiores 
fontes de poluiçâo do pais, segundo uma 
noticia a que agendalusa.com teve acesso. 
No entanto, a provincia do Ontârio pos- 
sui cinco destas fabricas que têm estado a 
trabalhar à capacidade maxima para 
criar energia, devido às elevadas tempe- 
raturas que atingiram a provincia. 
Responsabilizando os EUA por grande 

parte dos alertas de poluiçâo (smog alert) 
no Ontario, o ministro do ambiente Jim 
Wilson pediu às pessoas para que evi- 
tassem a produçào de mais poluiçâo abs- 
tendo-se de fazerem churrascos (bbq) no 
quintal e de usar o carro para o trabalho, 
promovendo a utilizaçào dos transportes 
pùblicos. 
No entanto, a oposiçào acusou o gover- 
no de Ernie Eves pela falta de energia e, 
por conseguinte, pela mâ qualidade do 
ar. O critico liberal sobre questôes ambi- 
entais. Jim Bradley, disse que os conser- 
vadores reduziram muitos programas 
de conservaçào. 

Apreensâo - Brigada Fiscal identifîcou 16 individuos 

Haxixe às toneladas 
Perto de quatre toneladas e meia 
de haxixe, repartidas por 136 far- 
dos corn 30 a 40 quilos cada, foram 
apreendidas no Algarve, pelo 
Destacamento Fiscal de Portimâo 
da GNR, em duas operaçôes rea- 
lizadas no concelho de Vila do 
Bispo: uma na Praia das Fumas e 
outra na Ponta Ruiva. 

Esta foi a maior apreensâo de droga rea- 
lizada este ano no Algarve, tendo a 
Brigada Fiscal (BF) identificado ainda 16 
homens - 11 espanhôis, quatro portugue- 
ses e um marroquino - e apreendido très 
jipes, um furgâo Mercedes (tudo viaturas 
de alta cilindrada), um bote semi-rigido de 
cinco metros de comprimento, corn motor 
fora-de-borda e 30 jerricàs de gasolina. 
De acordo corn o comandante Sérgio 
Silva, da BF-Portimâo, tudo começou 
quando uma patrulha da BF de Sagres, em 
serviço na zona, detectou movimentos sus- 
peitos na Praia das Fumas, verificando 
que se tratava de um desembarque de 
droga. Os dois militares da BF deram de 
imediato o alerta, tendo o reforço - duas 
lanchas por mar e mais sete viaturas por 
terra - avançado de imediato para o local. 
Ao aperceber-se da aproximaçào das 
autoridades, os traficantes que procediam 
à descarga puseram-se em fuga a pé, 
deixando o jipe a trabalhar e 60 fardos, 
corn o peso total de duas toneladas e seis 

quilos, no areal. Uma das lanchas da BF 
interceptou, entretanto, um bote semi-rigi- 
do, cujos tripulantes acabaram por aban- 
donâ-lo e puseram-se igualmente em fuga, 
a pé. 
A BF desencadeou entâo uma busca 
homem a homem, vindo a interceptar os 
referidos 16 individuos em diversos pontos 
da zona, nomeadamente em Budens e 
Salema. No processo foram disparados, 
pelos militares, alguns tiros de intimi- 
daçào. 
Suspeitando de que poderiam estar a ocor- 
rer outras descargas, o comandante Sérgio 
Silva deu entâo indicaçôes a todo o efecti- 
vo da BF no Algarve no sentido de efectu- 
ar buscas em todas as praias da zona, 
vindo, horas depois, a ser encontradas 
mais duas viaturas e 76 fardos de droga, 
corn 2300 quilos, na âgua e no areal, na 
Ponta Ruiva, perto de Sagres. 
As autoridades suspeitam que se tratariam 
de duas redes, ambas espanholas, sendo a 
droga proveniente de Marrocos e corn des- 
tino a vârios pontos da Europa. Todas as 
viaturas apreendidas eram espanholas. 
Os fardos apreendidos na Praia das 
Fumas tinham todos a inscriçào GB, sus- 
peitando-se que seriam destinados à Grà- 
Bretanha. 
Embora o ‘modus operandi’ das duas 
descargas tenha sido idêntico, o materi- 
al tinha caracteristicas e origens distin- 
tas. Dai a suspeita de que se tratariam 

Navios de pesca portugueses 
régressant à Gronelândia 
Os Pescadores portugueses vâo poder 
regressar aos mares da Gronelândia jà 
a partir de Agosto, no que é entendido 
por Cesar Deben, director das Pescas 
Exteriores e Mercados da Uniâo 
Europeia (UE), como um «momento 
histôrico» para o sector. O acordo entre 
a Uniâo Europeia e a Gronelândia, ra- 
tificado na semana passada na 
Grécia, atribui aos estados-membros 
25 mil toneladas dé red-fish e 9500 
de palmeta. 
O processo de repartiçao de quotas 
entre os paises da UE estâ actualmente 
a decorrer, devendo ser concluido até 
ao final de Julho, confirraou ontem 
Cesar Deben, ap6s uma reuniâo rea- 
lizada no Museu Maiitimo de îlhavo. 
O acordo que estabelece o regresso das 
frotas de paises da UE aos mares da 
Gronelândia foi «complicado» de atin- 
gir, afirmou. «Depois da reforma da 
politica das pescas nas âguas interiores, 
no ano passado, estâmes a reformar a 
politica nos paises terceiros, que deverâ 
ser mais coerente», frisou o espanhol. 
Apenas a Alemanha era autorizada a 
pescar na Gronelândia, sem no entanto 
usufruir desse direito. «Agora temos 
quota aberta para todos os estados- 
membros», explicou Cesar Deben, re- 
velando que estâ a decorrer o processo 
interno de repartiçao de quotas. «Hâ 
Estados que têm direitos mas nâo os 
usam, e a Comissâo pode recolhê-los e 
atribui-los a outros membros», esclare- 
céu, apontando o final de Julho como o 
prazo para o fecho do processo. 
Pedro França, présidente da Assodaçâo 

dos Armadores de Pesca Industrial 
(ADAPI), aplaudiu o acordo, salientan- 
do que «a pesca externa é muito impor- 
tante para Portugal». «As quotas na 
Gronelândia eram atribuidas na totali- 
dade à Alemanha, que nâo as utihzava. 
Sempre defendemos junto da Uniâo 
Europeia que as quotas deviam ser 
repartidas pelos Estados interessados, 
nomeadamente Portugal e Espanha», 
vincou, afirmando que a organizaçâo 
que lidera vai aguardar por uma repar- 
tiçâo de quotas favoràvel aos armadores 
nacionais. 
O director gérai das Pescas de Portugal, 
Eurico Monteiro, considerou que a 
redefiniçâo do acordo para a 
Gronelândia «vai permitir rentabilizar 
melhor os navios da frota portuguesa» e 
satisfaz uma «velha reivindicaçâo» dos 
armadores nacionais. 
Noroeste Atlântico também importante 
Pedro França aproveitou a reuniâo corn 
Cesar Deben para apelar que a UE 
exerça toda a sua força politica no 
processo de repartiçao de quotas de 
pesca no Noroeste Atlântico (fora das 
200 milhas do Canadâ), agendado para 
Setembro. «Portugal tem cerca de 30 
mil toneladas que pesca em todo o 
AÜântico Norte, e agora pretendemos 
implementar essas capturas, nomeada- 
mente através da entrada na 
Gronelândia», disse, avançando: «No 
Noroeste Atlântico, que é muito impor- 
tante e onde jâ temos navios a operar, 
queremos nâo perder alguns direitos, 
nomeadamente na repartiçao das quo- 
tas de palmeta e red-fish». 

de duas redes. 
Para a BF, uma coisa é certa: trata-se de 
trâfico em larga escala, valendo o haxixe 
apreendido, no mercado, “largos milhôes 
de euros”. A fim de recolher o material e 
as viaturas (duas das quais estavam ato- 
ladas - as da Ponta Ruiva), foi utilizado 
um tractor da Câmara de Vila do Bispo. 

34 CUNTON ST. TORONTO, OW ‘ipu 
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Um adeus... 
até Sempra! 

Dàlores Aîvanz, Aida Baptista, Mariana, Rosa Brancoi Frank Alisarex, 
Teéfilo, Leonor e José Lamas e Tibério Branco. 

O nosso Editor Frank Alvarez organizou 
em sua casa um almoço/jantar/ceia de 
amizade e despedida aos casais Teéfilo e 
Aida Baptista, e José e Leonor Lamas. A 
Dra. Aida Baptista, nossa estimada cola- 
boradora e Leitora de Português da 
Universidade de Toronto, e José Antonio 
Lamas, Director do ICEP no Canada, 
ambos em fim de missào. 
A Dra. Aida Baptista régressa a Lisboa e, 
José Antônio Lamas, muda para os 
escritôrios do ICEP da Africa do Sul. 
O encontro decorreu no jardim da casa, 
corn um dia Undo de Sol e muita amizade. 
Dos camarôes às favas, passando pela alca- 
tra e saladas, sem esquecer doces e vinhos, 
os anfitriôes podem gabar-se das iguarias. 
A Dolores e o Frank Alvarez esmeraram-se 
como sempre. A "maratona" começou às 
lôhOO e terminou depois das 22h00... 
Percebem? 
O diâlogo estâbelecido caiu, logicamente. 

no desfiar de recordaçôes dos bons 
momentos aqui passados, no desejo de 
voltarem férias para manter as amizades 
conquistadas e, era fatal como o destino, 
nas injustiças de certas atitudes que provo- 
cam saidas (in)esperadas. 
Enfim, um rosârio desfiado em boa com- 
panhia, corn alegria, sem azedumes. 
Apenas e sô, coisas da vida. 
A Dra. Aida Baptista, uma "insubstituivel" 
no Milénio, pedimos que continue a contar 
corn a nossa amizade e que nâo esqueça de 
nos mandar os sens escritos. Nâo nos 
podemos dar ao luxo de perder a quali- 
dade que tâo bem sabe dar ao que esvcreve! 
Ao José Antônio Lamas, desejamos a con- 
tinuaçâo de êxito na Afrca do Sul. 
Lamentamos perder o amigo (e o cào de 
estimaçào!) que nunca nos disse nâo a algo 
que precisàssemos do ICEP. 
Felicidades para todos. Ficamos ao dispor. 

JMC 

A I.OIXIIRA DOS 

f Kl.KMOVKJS Fj-fel 

-Concorra pai'a ganhar um 
lelefone grâtis 

-Café, donuts, comida... 
GRATIS! 

Dia 14 de Junho, 2003 
lINaLojalî 

Motorola V60 

Receba $50 de desconto 
no seu telemôvel Flip 

BONUS! 

BIUIETE PARA O CINEMA 

- T-SHIRT 

(Aisis ACXIVACÂO, 

TELEFONE PABA MAIS DETALHES) 

Apos re>i;n-sb«{so 

mêses de chamadas locais üimüadas 

350 minutos par semana 

Naites e fim de semana - tempo üimitado 
(APÔS ACTIVAÇÀO) 

Motorola V60g Motorola V70 

Business Machines & Communications Inc, 

O Romm Am 

Aü’HORJZED A2£NT 

1451DundaiStW. 

Toronto (E. da Dufferin) 
Tel: 416-588-8989 

1268 St Clair Ave. W. 
(W. da Dufferin- Toronto) 

Tel: 416-652-2288 

1854 Danforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416^25-9000 

888 Dundaa St E. 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. £. 
Unit 1U7, Scarborough 

Tel: 416-647-8888 

Phone [irices subject to new 24 month service agreement. **After $5U mail-in rebate with new activation on plans starting from $25 monthlv' serv- 
ice fee. Rebate applied or credit on future monthly invoice. $4U* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit 
credit on monthly invoice for duration of term. Offer exjieiresjune 15/2UU3 '"Rogers Communications Inc. .« AT&T Corp. Used under license. 

Importante destSHfeila 
na Australia na luta 
contra o camp 
Cientistas australianos descobriram um 
novo tratamento que aumenta a produçâo 
de células-T, encarregadas de lutar contra 
as infecçôes, fortalecendo o sistema 
imunologico de doentes com cancro, dis- 
seram terça-feira fontes médicas. 
Um grupo de cientistas da Universidade 
de Monash, em Melbourne, descobriu que 
um grupo de medicamentos semelhantes 
à hormona GnRH, que bloqueiam a pro- 
duçâo das hormonas sexuais em pacientes 
com cancro da prostata e da mama, reju- 
venesce o timo, uma glândula que se dété- 
riora com a idade. 
Situada na parte antero-superior da cavi- 
dade torâcica, atrâs do externo e por cima 
do coraçào, o timo, que se atrofia depois 
da puberdade, produz as células-T, cujo 
papel é vital na luta contra as doenças 

infecciosas. 
As fontes acrescentaram ser vantajoso que 
o produto jâ se encontre à disposiçâo do 
püblico, tornando assim possivel que o 
novo tratamento contra o cancro entre no 
mercado em dois anos. 

{Encontro 
I Mundial dos 
I lovons das 
Comnnidades 

A Secretaria de Estado das Comunidades 
Portuguesas, informa, para os efeitos 
tidos por coavenientes, que o Jornal 
"Mundo Português" vai organizar de 5 a 
9 de Agosto de 2003 o ENCONTRO 
MUNDIAL DOS JOVENS DAS 
COMUNIDADES PORTUGUESAS. 
Esta iniciativa, que sera apoiada pelo 
Ministério dos Negôcios Estrangeiros, 
permltirâ reunir durante 5 dias jovens 
luso-descendentes entre os 18 e os 30 

anos, provenientes dos principals paises 
onde existem Comunidades 
Portuguesas, que nessa ocasiâo se encon- 
trem ou se desloquem a Portugal, pro- 
porcionando-lhes um contacta corn a 
realidade sôcio-econômica, cultural e 
tutistica do nosso Pais. 
O valor da inscriçâo, no montante de 72 
euros, a pagar à entidade organizadora 
em Portugal no decurso do Encontro, 
inclui a assinatura anual do semanârio 

"O Emigrante-Mundo Português", estadia 
de 6 noites, alimentaçâo, bilhetes/trans- 
portes Lisboa/Monçâo; Monçâo e prind- 
pais cidades portuguesas, visitas, partid- 
paçâo no Kart e Bowling. 
Os interessados deyem preencher a 
inscriçâo até 10 de Julho (encontrâm a 
inscriçâo no Milénio), e enviâ-la directa- 
raente para a Secretaria de Estado das 
Comunidades Portuguesas pelo Fax: 
OU 351 213 946 056. 
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Picnic da Associaçâo Cuiturai do Miniio de Toronto 
O jâ tradicional picnic annal da Associaçâo 
Cultnral do Minho de Toronto teve lugar 
este domingo, 22, no Parque Camôes. Corn 
abertura às 7h00, o parque viu desde os 
primeiros raios de sol a chegada dos por- 
tugueses, a maioria oriunda do Minho, 
cada um dos sens cantinhos a ser innndado 
por carros e pessoas que a pouco e pouco se 

apoderaram das melhores sombras. 
Corn a chegada das pessoas, e como nào 
poderia deixar de ser numa festa minhota, 
O dia começou por ser animado corn o som 
de castanholas e concertinas. Cedo se 
começou, também, a cheirar o churrasco e 
as sardinhadas que ali se preparavam. 
Enquanto as mulheres se ocupavam do 

churrasco, a maioria do homens 
aproveitou o bonito dia para jogar à 
malha, futebol, tocar concertina, ou sim- 
plesmente conversar corn amigos. 
O espectâculo da tarde, no palco principal 
do parque Camôes, foi abrilhantado pelos 
ranchos do Minho de Oshawa, Associaçâo 
Migrante de Barcelos, Arsenal do Minho 

de Toronto, Casa dos Poveiros e o anfitriâo 
da Associaçâo Cultural do Minho. O prés- 
idente da Associaçâo Alexandre Barbosa 
agradeceu aos présentes - que totalizavam 
os milhares - mais um sucesso conseguido 
pela Associaçâo. O som esteve a cargo do 
Ey Nazaré Praia. 

w^ww.âgendalusa.coin 

sul do Iraque 
Seis soldados britânicos raorreram e oito ultimas 24 horas. 

Rancho Asiociaçào Gi Minho 

Sois soldados britânicos 
mortos cm incidente no 

ficaram feridos em dois incidentes dis- 
tintos perto de al-Amarah, localidade 
situada a norte de Bassora, principal 
cidade do sul do Iraque, anunciou em 
Londres o gabinete do primeiro-ministro 
britânico. 
Estes incidentes fazem subir para 26 o 
numéro de ataques contra as forças da 
coligaçâo que ocupara o Iraque sô nas 

Segundo fonte gover- 
namental citada pela ^ ^ 
Associated Press, É 
num dos incidentes, 
uma patrulha que se deslocava em duas 
viaturas viu-se sob fogo inimigo, sofren- 
do de imediato uma baixa. 
Depois, um helicoptero Chinook de 
reacçâo râpida enviado em auxilio da 

patrulha chegou ao local e, ao aterrar, foi 
igualmente alvo de fogo, o que causou 
ferimentos nos sete soldados que 
seguiam a bordo, très dos quais ficaram 
em estado grave. 

Comerciante 
português encontrado 
mono em fonaleza, 
Brasil 
o comerciante português José Alves da 
Costa, 56 anos, foi encontrado morto 
segunda-feira na sua residência em 
Fortaleza, no estado brasileiro do Cearâ, 
anunciou terça-feira a policia da cidade. 
O corpo de Alves da Costa foi encontra- 
do amordaçado e corn os pés amarrados 
num dos quartos da sua casa. 
A mulher do comerciante português, que 
residia no Brasil hâ très anos, diz que ele 
foi morto por dois individuos. 
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Apôs um ano de excelente serviço ao 
pùblico, Osler Fish Warehouse 

celefarou o primeiro aniversârio entre 
clientes e amigos. A festa convivio teve 
lugar sexta-feira, 20, no amplo parque 
de estacionamento do estabelecimento, 
organizada pelo gerente Manuel 
Carvalha, o présidente Antonio Belas e 
toda a équipa da empresa. 
A festa teve inicio corn um picnic com 
churrasco bem à portuguesa e mûsica 
de acordeâo. Para além deste convivio, 
o aniversârio contou corn a jâ famosa 
presença de Carlos Firmino e o palhaço 
Diego que ali esteve para animar as 

dezenas de pessoas que se deslocaram à 
festa da Osler Fish Warehouse. 
A Osler Fish Warehouse é uma sucursal 
da empresa Ferma Import & Export, 
localizada em Toronto. Trata-se de um 
amplo espaço organizado corn todo o 
tipo de peixe e marisco, para além de 
uma vasta gama de mercearia. 
Para ôs que nâo tiveram a oportunidade 
de estar présente no churrasco do 1° 
aniversârio, poderâ ainda fazer uma 
visita ao estabelecimento que fica no 16 
Osler Street West, era Toronto. 

www.agendalu.'iii.com 

Gouerno acaba cam 
progressSes automàticas 
e refarça avaiiaçâo na 
Funçâo Pùblica 
O Governo vai acabar corn as pro- 
gressées automàticas na Funçâo 
Pùblica e reforçar a avaiiaçâo de 
serviços e trabalhadores, indicam 
as linhas de orientaçâo para a 
reforma da Administraçâo 
Pùblica, apresentadas terça-feira. 

O documento, cujos objectives foram 
anunciados pelo primeiro-ministro, José 
Manuel Durào Barroso, prevê a criaçâo 
de um Sistema Integrado de Avaiiaçâo 
do Desempenho que "envolva a avaiiaçâo 

competitiva". 
"O novo modèle de organizaçâo dos 
serviços deverâ aproximar-se da filosofia 
do modelo empresarial", começou por 
afirmar o primeiro- ministre, sublinhan- 
do que nâo se trata de privatizar a 
Funçâo Pùblica, mas de "trazer para den- 
tro da Administraçâo, com as necessârias 
adaptaçôes, os conceitos, regras e mécan- 
ismes que vigoram com sucesso no 
dominio das empresas". 
Com base neste principio, Durâo 
Barroso afirmou que o novo modelo de 
organizaçâo deverâ assentar na reduçâo 
dos niveis hierârquicos, na desburocrati- 
zaçâo dos circuitos de decisâo, na simpli- 
ficaçâo dos formalismes legais relatives à 
criaçâo e alteraçâo das estruturas dos 
serviços. 

individual dos funcionârios, dos diri- 
gentes e dos organismos e serviços". 
A avaiiaçâo de organismos e serviços 
serâ feita com recurso a entidades exter- 
nas ao Estado, nacionais ou interna- 

cionais. A par, fica 
prometido o "fim das pro- 
moçôes e progressôes 
automàticas" para os fun- 
cionârios pùblicos. 
A relaçâo contratual tam- 
bém vai mudar, sendo 
incentivados os contratos 
individuais de trabalho na 
Funçâo Pùblica, considera- 
dos como um "instrumento 
essencial de uma nova 
Administraçâo, que se pré- 
tende mais moderna, âgil e 

Cruz Vermelha pede 
840 mil euros para combater 
seca na india 
A Federaçâo Internacional da 
Cruz Vermelha (FICR) lançou esta 
segunda-feira um apelo urgente 
aos doadores corn o intuito de 
angariar perto de 1,3 milhôes de 
francos suiços (cerca de 840 mil 
euros). 

Este fundo destina-se à assistência de milhares 
de pessoas afectadas por uma gravlssima 
seca no Estado indio do Rajastâo 
(noroeste). 
Segundo a organizaçâo, o periodo de 
seca que, em funçâo de dados do gover- 
no, é o pior dos ùltimos 15 anos, afectou 
directamente 43 milhôes de pessoas no 
Rajastâo, onde 4,8 milhôes de hectares 
de cultivo ficaram destruidos e 54 
milhôes de cabeças de gado morreram. 
Cerca de 250 milhôes de pessoas sofre- 
ram também os seus efeitos em outros 11 
Estados do pais. 
«Milhôes de pessoas apenas sobre- 
vivem», alerta a organizaçâo, apontando 

que os ùltimos cinco anos têm sido espe- 
cialmente criticos para a regiâo na quai 
80% da populaçâo dépende da agricul- 
tura e 19% da criaçâo de animais. 
De acordo com a secretâria gérai da 
Cruz Vermelha na India, Vimala 
Ramalingam, por culpa da seca milhôes 
de pessoas cobrem apenas metade das 
suas necessidades alimentares, e hâ uma 
«grande preocupaçâo pela saùde de uma 
populaçâo, em particular mulheres e cri- 
anças, que atravessou périodes prolonga- 
dos de fome». 
O problema mais importante é a falta de 
âgua potâvel, dado que o nivel dos lençôis 
subterrâneos desceu 32 m, o déficit plu- 
vial é de 60'% «e a populaçâo viu-se força- 
da a emigrar para outras zonas». 
Os fundos solicitados destinam-se â dis- 
tribuiçâo de alimentos entre 75 mil pes- 
soas durante um periodo de quatre 
meses, concretamente a familias de cinco 
distritos de Rajastâo que vivem no limiar 
da pobreza. 

UNITA inicia Congresso 
para eleiçâo de novo lider 
o processo de escolha de um novo lider 
para a Uniâo Nacional para a 
Independência Total de Angola (UNITA) 
começa terça-feira, nos arredores de 
Luanda, num congresso decisive que 
determinarâ o sucessor de Jonas Savimbi. 
Os très candidates à liderança - Isaias 
Samakuva, Lukamba Gato e Dinho 
Chingunji - vâo ser dados oficialmente a 
conhecer numa cerimônia em que cada 
delegado se apresenta, bem como os ele- 
mentos da comissào eleitoral. 

O discurso inaugural do IX Congresso vai 
ser da responsabilidade do secretârio-geral 
do partido em exerdeio, Correia Victor e 
sô no periodo da tarde haverâ sessâo 
plenâria, para eleger a Mesa do 
Congresso, anunciar a constituiçâo das 
comissôes e apresentar o relatôrio da 
comissào politica. 
Segundo a agêneia Lusa apurou, estâo pre- 
vistas comissôes para os Assuntos 
Politicos, Econômicos e Financeiros, 
Relaçôes Exteriores e Reinserçâo Social. 
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Cflf 3V8n’2003. êxito na Casa do Alentejo 
A Casa do Alentejo, em Toronto, mais 
uma vez participa na Caravana 
Internacional corn o sen "Pavilhâo 
Alentejo". A Casa do Alentejo é a ünica 
organizaçâo portuguesa que actualmente 
participa no certame, iniciado hâ 35 anos 
pela Zena Kossar, uma senhora a quem jâ 
pesam os anos. No passade ano, mais de 2 
milhôes de pessoas visitaram os pavilhôes 
da Caravan'2002. Este ano a 
Caravan'2003, tem 18 pavilhôes ao dispor 
dos visitantes e corn viagens guiadas pelo 
TTC. Informaçôes: 416 393-4636. 
Devido às vârias hesitaçôes causadas pelo 
aparecimento da Pneumonia Atipica que 
quase "travou" a organizaçâo este ano, 
tudo acabou por se compor mas, provo- 

cando aqui e ali, problemas. Por exemple, 
a Casa do Alentejo tinha planeado trazer o 
grupo de müsica popular do Alentejo 
"Trigo Roxo" mas, dadas as polémicas à 
volta do virus, nào houve oportunidade de 
concretizar a viagem. Assim, a Casa do 
Alentejo apresentou-se na Caravan'2003 
corn a chamada "prata da casa", alias, uma 
habituaçào entre nos em 2003. 
Apresentaçào dos espectâculos esteve a 
cargo da MC Dianne Moreira, sôbria e 
simpâtica. 
Desfilaram sob o aplauso de centenas de 
pessoas, os Ranchos Folclôricos da Casa 
do Alentejo, dos mais jovens aos vetera- 
nos, o Grupo de Müsica Popular e 

Continua na pagina 9 

^ 529 Rogers Road , 
I Produtos Naturals e Espirituais 

Se tem problemas corn a saùde, 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 

4ne-65B-43S3 
Leitura 

de Cartas 
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Tradicional Portuguesa "Searas de 
Portugal", os Grupos Corais da Casa do 
Alentejo, feminino e masculino, Grupo de 
Ginâstica Ritmica, e as marchas tradi- 
cionais da época. 
Em ambas as salas, exposiçôes dos artistas 
locals, as bêlas cerâmicas de Américo 

Ribeiro; maravilhosas miniaturas do 
Joaquim Monteiro; os trabalhos magnifi- 
cos em madeira e pinturas do Mauricio 
Almeida e, ainda, os lindos bordados à 
mâo da Rosalina Süva. Aberta, também, a 
galeria Alberto de Castro corn exposiçào de 
pinturas. 
Nas 'barraquinhas" o sabor da terra; carne de 

porco e chouriço assado, saladas, arroz de vég- 
étais, pataniscas à pescador, salada de bacal- 
hau assado, pastéis de bacalhau, camarôes, 
polvo, etc... 
Entre a pastelaria tipica, destaque para os 
pastéis de Gila e de Nata, e arroz doce. 
Nas bebidas, a veUia sangria, vinhos tintos e 
brancos, cerveja e os habituais réfrigérantes. 

Os visitantes tiveram muito por onde escolhe: 
E souberam escolher. Alguns, jâ sairam d 
Casa do Alentejo corn um grâozinho na asa. 
O encerramento terâ lugar no Domingo, di 
29. A Casa do Alentejo e o seu "Pavilhâ 
Alentejo" têm muito para oferecer. Nào fa 
tem e levem um amigo. 

JM 

Um suicidio a cada 40 segundos 

Numéros da ONU reievados em lisboa 
Quarenta segundos passam e uma 
pessoa stiicida-se algures no 
Mundo. £sta é mesmo a quarta 
causa de morte no planeta. 
Nümeros apresentados em Lisboa 
pela représentante do Alto 
Comissariado das Naçôes Unidas 
para os Direitos Humanos, 
Luciana Mancini. 

A responsâvel esteve présente no semi- 

nârio "Os Direitos Humanos, a Criança e 

As obras de remodelaçâo e recu- 
pereiçào do Coliseu Micaelense, em 
Ponta Delgada, vâo arrancar em 
Setembro proximo, mantendo-se, 
todavia, a traça original do edifi- 
cio, por sinal, muito antiga, bem 
como a capacidade ocupacional do 
espaço, estimada em 2000 lugares. 

Para além destes aspectos, fonte camarâria 

a Violêneia". Luciana Mancini disse 
durante a sua intervençào que os numéros 
das Naçôes Unidas mostram que os 
avanços em termos de direitos do Homem 
nâo progrediram na prâtica tanto como no 
papel. 
"Apesar dos avanços que temos feito é pre- 
ciso olhar a realidade e ela dâ-nos uma per- 
spectiva diferente", disse. A représentante 
do Alto Comissariado das Naçôes Unidas 
para os Direitos Humanos frison que no 
Século XX foram registados os momentos 
mais violentos e mortals da Histôria. 

indicou ainda que pavimentos, paredes, 
tectos e mobiliàrio da sala de espectâculos 
sào para manter segundo a traça original. 
A obra de recuperaçâo do Coliseu 
Micaelense, a ùnica sala de espectâculos 
de Ponta Delgada e de S. Miguel, e do quai 
sào famosos os tradicionais balles de car- 
naval, esta orçada em 4,8 milhôes de 
euros. 
O projectos, uma das bandeiras eleitorais 

Nos cem anos passados mais de 191 mil- 
hôes de pessoas morreram devido a confli- 
tos. Metade eram civis. Um relatôrio 
recente das Naçôes Unidas mostra mesmo 
que a violêneia mundial faz por dia 800 
mortos. 
Os nümeros da ONU revelam ainda que 
mais de mil milhôes de pessoas vivem corn 
menos de um dôlar por dia. Num olhar 
sobre as crianças, a organizaçâo référé que 
mais de 90 milhôes nào frequentam a esco- 
la primâria, 250 milhôes trabalham e cem 
milhôes vivem nas ruas. 

de Berta Cabral na corrida à presidência 
da Câmara Municipal de Ponta Delgada, 
foi desenvolvido tendo por mente, uma 
pluralidade de valêneias, de entre as quais, 
sala de espectâculos diversos, exposiçôes, 
congresses, conferêneias, mostras, desfiles 
e, espectâculos diversos, realçando-se 
espectâculos de circo, exibiçâo, aliâs, que 
deverâ marcar a (re)inauguraçâo daquela 
infra estrutura. 

Terminou 
audiçâo de 
testemunhas 
da Moderna, 
alegaçôes 
começam a 
14deJulho 
A audiçâo das testemunhas de defesa 
do caso Moderna terminou quarta- 
feira no Tribunal de Monsanto, 
estando marcado para 14 de Julho o 
inicio das alegaçôes finais do julga- 
mento, cuja sentença deverâ ser ca 
nhecida em Setembro. 
A présidente do colectivo de juizes. 
Manuela Barracosa, cumpre assim a 
promessa de ir além das férias judiciais 
(que se iniciam a 15 de Julho) para ter 
minar o julgamento, tendo comc 
objectivo acabar o période de ale 
gaçôes até final do prôximo mes. 
"Nera que chovam picaretas, como se 
costuma dizer, e fiquemos aqui até àî 
cinco da manhâ'h afirmou a juiza. 
O Ministério Publico é o primeiro i 
alegar, seguindo-se os advogados dos 
13 arguido s por ordem da acusaçâo 
que tem à cabeça José Jülio Gonçalves 
ex-reitor da universidade, seguido do: 
sens filhos José e Joào Bragt 
Gonçalves, 
Terça-feira estâ prevista urat 
acareaçâo entre Luis Pacheco, ex-con 
tabilista da Dinensino, a cooperative 
que geria a Moderna, Luis Roseiro, ex 
revisor oficial de contas da Amostr: 
(empresa que geria o centre de sonda 
gens) e Carlos Amaro, ex- advogade 
do escritôrio do Espaço Chiado, de 
principal arguido. 

Hans Blix acusa Estados unidos 
Hans Blix, o chefe da missâo de inspec- 
tores da ONU no Iraque, voltou a 
defender que deveria ter havido maior 
prudência antes de avançar para uma 
guerra, e assûudou que agora sào os 
Estados Unidos a pedir paciência. 

O diplomata sueco, que falava segunda-feira em 
Nova lorque perante o Concelho de Relaçôes 
Externas, um centro de reflexào nova- 

iorquino, voltou a acusar os Estados Unidos de 
terem tirado «conclusôes precipitadas» relativa- 
mente à questâo das armas de destruiçâo 
maciça no Iraque. 
«Demos mostras de maior prudência nos nos- 
sos julgamentos, e hoje prova-se que tinhamos 
razâo», indicou o diplomata sueco. 
«Agora o governo norte-americano diz-nos: 
"mostrem alguma paciência, isto leva o seu 
tempo". Pois claro", ironizou Blix. 

fijlll- 
Obras do Coliseu Micaelense 
arrancam em Setembro 
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Flo da Silva, conhecida e activa responsà- 
vel da revista Streamline, promove pelo 
sétimo ano consecutivo o sen Cruzeiro no 
Lago Ontârio. 
Flo da Silva realiza o sen 7o. Cruzeiro no 
Domingo, dia 13 de Julho, no barco "The 
Trillium", onde sera servido o almoço e 
haverâ variedades, concursos, miisica para 
dançar e o sorteio de uma viagem para 

duas pessoas a Portugal. 
Réservas: 416 588-9837. 
Convivam e divirtam-se! 

7*. Cruzeiro Anual d 
Streamline 

HORTA; 

XI Encontro He professores He 
portugues dos Estados Unidos 
e Canada 
O XI Encontro de Professores de 
Português dos Estados Unidos da América 
e Canada “TODOS” decorre este ano de 4 
a 7 de Julho proximo, em Angra do 
Heroismo. 
Nesta iniciativa, apoiada pela Direcçào 
Regional das Comunidades, vâo partici- 
par 60 professores de Lingua e Cultura 
Portuguesas nos Estados Unidos da 
América e no Canada. 
O encontro, de periodicidade anual, visa 
divulgar e preservar o ensino da lingua 
portuguesa naqueles dois paises, consti- 

tuindo, ainda, um espaço de troca e de par- 
tilha de experiências entre professores de 
diferentes escolas e sistemas escolares, 
bem como uma oportunidade de debate 
no que respeita à definiçâo de metodolo- 
gias e praticas de actuaçâo nesta area. 
Simultaneamente, e com o apoio das 
direcçôes regionais das Comunidades e da 
Juventude, Emprego e Formaçâo 
Profissional, ira realizar-se, também em 
Angra do Heroismo, um encontro de 20 
jovens luso-descendentes, com o objectivo 
de Ihes dar a conhecer a cultura açoriana. 

UE deve participar na 
aplicaçâo do Roteiro do 
Paz do Medio Oriente 
O ministro dos Negocios Estrangeiros 
alemào, Joschka Fischer, reclamou para a 
Europa "um papel importante" na apli- 
caçâo do. "Roteiro de Paz" no Médio 
Oriente. 
O ministro alemâo defende que o quarteto 
que elaborou o "Roteiro" (Uniâo Europeia, 
Russia, Estados Unidos e ONU) deve 
"combinar esforços corn os paises arabes 
moderados" para o aplicar. 
Na segunda-feira, o ministro dos Negôcios 

Estrangeiros palestiniano pedira que a 
ONU, a UE e a Russia participem no 
grupo de observadores criado pelos EUA 
com o objectivo de fiscalizar a aplicaçâo 
do processo de regularizaçâo politica. 
O Egipto tem vindo a desenvolver esforços 
para convencer os grupos radicais pales- 
tinianos a cessarem os actos de violência e, 
neste âmbito, enviou, no prindpio do mês, 
duas delegaçôes de altos responsâveis aos 
territôrios palestinianos. 

lolm 
Aceit;amas encomendas, 
com especiais todoa oa dias: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, costeletas, 
galinha grelhada na 
brasa e no espeto, 
saladas e muito mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANAIIAS10MII-8PM • rEciuooA2”RiRA • 6^FBRA10AM-9PM 

2828 Eüngsway Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 

• Na Winston Churchill a sul da QjEW • „ 

Reœbemos do Comelho dss Comunidades Portuguesas no Canada uma carta dirigida ao SECP Dr, 
José de Almeida Cesàrio e assinada por Dr. Tomâs Ferreira, Cândida Dias, JoAo Dias, Joe Eustâquio, 

Laurentino Esteves, Francisco Salvador e MArio Gomes, que passamos a transcrever. 

Excelenttssimo Senhor Secretàrio de 
Estado das Comunidades Portuguesas 
Dr. José de Almeida Cesàrio 
Na nossa qualidade de conselheiros 
pelo Canadâ estamos a dirigirmo-nos a 
V. Excia., para obter a sua ajuda e 
cooperaçâo para a soluçâo dum proble- 
ma bastante grave que esté a atingir a 
comunidade luso-canadiana, nâo so de 
Toronto como de todo o Canada e a ter 
sérias repercurssôes nas relaçôes entre 
os portugueses residentes neste pais e os 
seus compatriotas que vivem era 
Portugal. 
Como é do seu conhecimento, iniciou- 
se em Março deste ano, na cidade de 
Toronto, ura surto duma nova pneumo- 
nia atipica, designada pela Organizaçâo 
Mundial de Saùde com o nome de 
Sindroma Respiratorio Agudo Grave, 
hoje conhecida pelas suas iniciais em 
Inglês, S.A.R.S. 
Mercê dos esforços das autoridades de 
saûde püblica, esse surto desta doeaça, 
que tinha sido trazido da China por um 
casai de visita a Hong Kong, foi debela- 
da em cerca de dois meses, tendo volta- 
do uma série de casos mais tarde, ao 
que parece em via de desaparecer. 
Embora o numéro de casos pouco excé- 
da os 300, com cerca de 32 mortos, 
numa popidaçâo de 31 milhôes de habi- 
tantes, uma vez que se tratava duma 
doença nova, o Sindroma Respiratorio 
Agudo, veio ter repercurssôes econômi- 
cas e sociais sérias. 
Porém, nenhum dos 400.000 portugue- 
ses que vivem no Canadâ, foi infectado 
e como V. Excia. teve oportunidade de 
presenciar a vida na cidade de Toronto, 
particularmente na comunidade por- 
tuguesa, decorre normalmente. A 
doença restringe-se a casos hospitalares 
e no momento em que escrevemos, 
pode-se afirmar que nâo hâ nenhum 
caso novo hâ cerca duma semana, o que 
é segundo os peritos uma indi'caçâo de 
estar praticamente debelada. 
Infelizmente, estimulada por o sensa- 
cionalismo de alguns meios de comuni- 
caçâo social, tanto portugueses como 
estrangeiros, existe hoje em Portugal, 
uma fobia pela doença, que nâo é 
racional e nâo tem justificaçâo em 
dados cientificos. Luso-Canadianos, que 
visitam Portugal, têm sido marginaliza- 
dos, discriminados e até tratados duma 
forma hostil, como se todos eles 

I trouxessem nas suas malas o virus do 
Sindroma, para usar as palavras alarmis- 
tas duma publicaçào portuguesa, 
Pessoas idosas, que iam visitar as suas 
familias e amigos, talvez pela ultima vez 
na sua vida, luso-canadianos que dese- 
javam comparecer a casamentos, bapti- 
zados e até funerais de parentes e ami- 
gos têm sido afectados, ou recebidos em 
tratamento, quase équivalente ao dos 
leprosos do passado. 
No momento présente o luso-canadiano 
que depois de ter econoraizado durante 
dois ou très anos, vai a Poprtugal passar 
as suas férias é hostilizado e ignorado 

na pâtria que o viu nascer, e muitas 
vezes os seus filhos e netos, a quem 
queria mostrar a terra dos seus 
antepassados, sâo rejeitados pelos seus 
congénères portugueses. 
É trâgico que os portugueses de 
Toronto e até de outras partes do 
Canadâ, tenham medo de visitar a 
naçâo aonde nasceram! 
Nâo é de forma alguma nossa intençâo 
negar às autoridades de saûde pùblica 
portuguesas, o direito e o dever de pro- 
téger a naçâo contra infecçôes vindas 
do estrangeiro, porém é do nosso con- 
hecimento que têm havido em certas 
areas um excesso de zêlo na aplicaçâo 
de medidas de isolamento e investi- 
gaçâo de possiveis casos de infecçâo 
pelo Sindroma Respiratorio Agudo. 
Porém, mais do que as medidas de 
saûde pûblica, preocupa-nos o clima de 
pânico, suspeita e até hostilidade que se 
estâ a criar em Portugal, em relaçâo às 
visitas por luso-canadianos. 
Finalmente, centenas de luso-canadi- 
anos estâo a cancelar as suas viagens a 
Portugal, com implicaçôes para a 
economia local e o que é pior, às boas 
relaçôes e entendimento entre os por- 
tugueses da diâspora e os que vivem no 
nosso pais. | 
Nesta medida agradeciamos a ajuda de 
V. Excia. na resoluçào deste problema, 
tanto mais que faz parte das suas 
funçôes, zelar pelos interesses dos por- 
tugueses que vivem no estrangeiro. 
Uma vez que nâo temos meios de mon- | 
tar uma campanha de esclarecimento 
em Portugal ou contacter os diversos 
departamentos governamentais respon- s 
sâveis pela saûde pûblica agradeciamos 
que V. Excia., com a nossa colaboraçâo, | 
tomasse a iniciativa de esclarecer os \ 
nossos compatriotas, sobre o perigo 
minimo que traz ao pais, a visita dos 
luso-canadianos. j 
Comunicados, conferências de impren- 
sa, visitas de jornalistas e peritos de | 
saûde pûblica, contactas com as autori- 
dades canadianas, poderiam ser medi- 
das a tomar para ajudar a esclarecer e a 
elucidar a populaçâo portuguesa. 
Também gostariamos, que V. Excia. e o | 
Sr. Ministro dos Negôcios Estrangeiros, 
que em Halifax proferiu um discurso 
notâvel, em que se declarava solidârio 
com os luso-canadianos e prometia que 
iria esclarecer os nossos compatriotas 
que vivem em Portugal sobre a situaçâo 
em Toronto, fizessem declaraçôes pübli- 
cas com o fim de tranquilizar a popu- 
laçâo portuguesa e informâ-los que os 
seus compatriotas do Canadâ, trazem 
com eles nâo o virus do temivel sindro- 
ma, mas o amor à Pâtria que os viu 
nascer. 
Sem mais, aguardando uma resposta a 
este apelo em nome da comunidade 
portuguesa do Canadâ, enviamos os 
nossos mais respeitosos comprimentos. 
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Angrense de Toronto 
29 anos de Louvor ao Diviao Espirito Santo 
O Sport Club Angrense of Toronto acaba 
de comemorar 29 anos de histôria. 29 anos 
ao serviço da Comunidade, do clube-màe 
e de louvor ao sen Padroeiro, o Divino 
Espirito Santo. 29 anos de labuta, de sacri- 
ficios, compensaçôes, tristezas e alegrias. 
Uma vida dedicada à colectividade, às 
raizes e aos sonhos. 
Os festejos começaram pela manhâ de 
sâbado, corn Alvorada e o içar das ban- 
deiras, e a presença da Banda do Sagrado 
Coraçâo de Jesus, soda honorâria do 
Angrense. O Padre Joâo Bertâo, da Igreja 
de Sâo Sebastiâo, fez a bençâo do Pâo e 
das merendeiras de Massa Sovada para o 
Bôdo, Sôpas do Espirito Santo e Alcatras. 
A noite visitâmos o salào "vermelho" do 
Angrense, uma salào bem decorado, cheio 

de luz, gente bonita, um bolo de aniver- 
sârio a condizer e um altar dedicado ao 
Divino Espirito Santo, esplendoroso. Tudo 
a convidar à festa, aos elogios pelos bons 
serviços prestados, ao sentir do dever 
cumprido. Parabéns! 
A Présidente Isabel Nunes e sens pares 
nâo pararam. Um vai-vem constante para 
que nada faltasse aos sôcios, convidados e 
amigos. E tudo correu da melhor maneira 
na noite comemorativa corn Jantar 
Regional-Sôpas do Espirito Santo e 
Alcatra, Sessâo Solene-com o orador con- 
vidado Professor Dr. José Carlos Teixeira, 
embora também usassem da palavra o Dr. 
Tomâs Ferreira e o Vereador Mario Silva, 
Variedades corn Mano Belmonte, sôcio 
honorârio do Angrense, e Avelino Teixeira 

e, Baile Sanjoanino, corn o Duo Joâo 
Carlos e Marco Paulo. 
No domingo, decorreu o Cortejo do 
Angrense para a Igreja de S. Sebastiâo, 
seguindo-se a Coroaçào das Crianças. O 
Mordomo Antonio Parreira, encabeçou o 
Cortejo seguido por Maria Parreira, 
Josefina Parreira, Carmela Sousa, Isabel 
Nunes e outros... Depois da Missa na 
Parôquia de Sâo Sebastiâo, o Cortejo 
voltou ao clube. Durante a tarde, teve 
lugar o Torneio de Ténis de Mesa entre 
sôcios e simpatizantes, liderado pelos 
responsâveis do clube, José Bilhé e Paulo 
Medeiros. 
A partir das 16h00, o tradicional Jantar de 
Confraternizaçâo da grande familia 
Angrense e sens amigos. 

Um fim-de-semana trabalhoso mas tota 
mente compensador. Até porque, corn 
diz o velho ditado, "quem corre por gost 
nâo cansa". 
Ao Adalberto Bettencourt -o mais antig( 
até à actual Présidente Isabel Nunes, ui 
abraço de felicitaçôes, extensivos ac 
restantes membros dos Corpos GerenU 
do Angrense e a todos quantos jâ deram 
seu contributo para engrandecimento d 
colectividade e da terra que os viu nascei 

JM 

Virus do Nilo Ocidental: Como combater os mosquitos. 

Evite âguas estagnadas ern redor da habitaçâo. Abra pequenos orilïcios no fundo dos 
recipientes a fim de evitar a acumulaçào de âgua. Mude a àgua às banheiras dos pàssaros em 
dias altemados. Vire o adubo orgânico corn frequência e limpe bem os algerozes. 
Para obter mais informaçâo, é favor telefonar ou visitât o endereço electrônico na rede. 
1-877-234-4343 TTY 1-800-387-5559 www.HealthyOntario.com 

1 

Vamos combater as picadelas! 

Making healthcare loorkfor you. Ontario 
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resta do Imigrante, uma tradiçâo em Toronto 
Quando hâ muitos anos (1981) o 
Manuel da Costa nos pedia ajuda 
para divulgar a "sua" Festa do 
Imigrante, nunca pensâmes que 
iria fazer tanta histôria. 

Hoje, é impossivel acabâ-la, tantos sào os 
irmàos interessados na continuidade. 
Parece que quanto mais sacrificios lhes sâo 
pedidos mais atraidos se sentem pela festa 
em Louvor do Divino Espirito Santo.Hoje, 
o Manuel da Costa apenas colabora no que 
lhe é possivel mas, as Sôpas do Espirito 
Santo, ainda tem o seu dedo de mestre... 
Hoje, alguns dos responsâveis da Festa do 
Imigrante, sâo jovens -alguns jâ aqui nasci- 
dos!- que tendo bebido a tradiçâo nas 
fontes familiares procuram agora, corn 
todo o afinco e carinho, prolongâ-las 

através dos tempos, para que os seus 

futuros filhos e netos nâo esqueçam as 
raizes, as tradiçôes, o prazer de conviver 
corn as coisas do passado. 
A Festa do Imigrante conta este ano e para 
o proximo, com os seguintes Directores: 
Herculano Brasil-Presidente; Antonio 
Moura-Vice; Elmino Alves-Secretârio; 
Francisco Fialho-Vice; Carlos Carvalho- 
Tesoureiro e Carlos Medeiros-Vice. Os 
Mordomos, sâo: Carlos Silveira-Brampton; 
Nemésio Pereira-Malton; Francisco Lima e 
Adriano da Silva-Mississauga e Agnelo 
Martins-Oakville. Naturalmente, estes ami- 
gos têm o apoio total de suas mulheres e fil- 
hos. E vê-los, em azâfama constante, arru- 
mando aqui, alindando acolâ, dando "a 
carne, o pào e o vinho" aos irmàos, acudin- 
do mais além, procurando por todos os 
meios ao seu alcance dar à festa todos os 
"ingredientes" necessârios e de qualidade. 

DUNDAS'^ 
Travel & Tours 

UN SERVIçO DE VIAGENS COMPETENTE 

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

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

iJiH jii'yai VI 
Toronto, OM MBÜ iYS 

para satisfaçâo de todos. E, corn maior ou 
menor dificuldades, lâ conseguem "levar a 
âgua ao seu Moinho", ano-apôs-ano... 
Acompanhada pela Banda do Senhor 
Santo Cristo, depois da Missa e da 
Coroaçâo das Crianças, o Cortejo sain p'râ 
rua coin todos os Mordomos, Coroas e 
bandeiras do Divino Espirito Santo. 
Incorporados no Cortejo, os respresen- 
tantes da Sociedade dos Déficientes 
Portugueses. Um Cortejo bonito, muito col- 

orido, e corn muita gente a vê-lo passar 
pelas ruas circunvizinhas ao parque. 
Depois, a concentraçào de irmàos e amigos 
no salào da Boy's and Girl's Club onde, em 
très etapas, forain servidas as tradicionais 
Sôpas do Divino Espirito Santo e a célébré 
Alcatra. 
Agora, tempo para reflexào e descanso. E, 
naturalmente, começar a preparar a Festa 
do imigrante para 2004. É assim a vida! 

JMC 

Homossexuais: 

CGTP participa peia primeira 
vez na Marcha do Orguiho Gay 
A central sindical CGTP vai participar 
pela primeira vez da Marcha do Orguiho 
Lésbico, Gay, Bissexual e Transexual 
(LGBT), cuja 5^ ediçâo se realiza no sàba- 
do na Avenida da Liberdade, em Lisboa. 

Ulisses Guerreiro, dirigente da comissâo 
executiva da CGTP, afirmou à Agência 
Lusa que o objectivo da participaçâo na 
Marcha do Orguiho Gay "tem o intuito de 
demonstrar o repüdio por todos os traba- 
Ihadores que sào descriminados no traba- 
Iho e nas empresas". 
A central sindical estarâ representada no 
desfile entre as praças Marquès de Pombal 
e dos Restauradores corn uma pequena 
delegaçào que exibirâ uma faixa corn di- 
zeres a justificar a presença da CGTP na 
manifestaçào. 
O sindicalista admitiu ainda que a pre- 

sença da central sindical na marcha jâ se 
deveria ter verificado em ediçôes anteri- 
ores. 
"Existiu em anos anteriores uma insensi- 
bilidade da nossa parte corn as vârias asso- 
ciaçôes de minorias sexuais, até porque hâ 
muitas pessoas que lutam corn a CGTP 
em vârias causas", acrescentou. 
Todas as forças partidârias foram também 
convidadas a participar no desfile, mas, 
até agora, os organizadores apenas rece- 
beram apenas duas respostas: do Partido 
Socialista, comunicando que nâo adere, e 
do Bloco da Esquerda a sua representaçâo 
na Marcha. 
Algumas organizaçôes sociais como o SOS 
Racismo e organizaçôes feministas associ- 
am-se à iniciativa, onde os organizadores 
esperam mais do que as 2.000 pessoas que 
participaram no desfile do ano passado. 
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Cuitura: 

Mais de metade dos 
portugueses continua a 
nâo ier iivros, segundo APEl 
Mais de metade da popu- 
IcLçâo portug^esa continua a 
nâo 1er livros habitual- 
mente, segundo a ultima 
sondagem da Associaçâo 
Portugfuesa de Editores e 
Livreiros (APEL), agora 
divulgada, resultado que 
coloca Portugal na "cauda 
da Europa". 

Os dados do Estudo aos Hâbitos 
de Leitura e Compra de Livros 
2003 foram apresentados pela 
direcçào da APEL na sede da enti- 
dade, numa conferência de 
imprensa em que estiveram pré- 
sentes O présidente, Antonio 
Baptista Lopes, e ainda Paula 
Ginja e Joel Amaro. 
Pelo quinto ano consecutivo, a per- 
centagem dos leitores habituais de livros 
em Portugal fica-se pelos 46 por cento, 
segundo os dados estatisticos de que a enti- 
dade dispôe, e verificou-se mesmo uma 
descida de 1 por cento relativamente a 
2002. 

Apesar de ter sublinhado que a descida "é 
minima". Antonio Baptista Lopes lamen- 
tou os baixos indices de leitura em 
Portugal, e aludiu a questôes estruturais 
do pais e ainda à "crise que esta a atingir o 
sector do livro". 
"O necessârio salto ainda nâo se deu em 
Portugal. Continuamos na cauda da 
Europa", lamentou o responsâvel. 
O estudo aos hâbitos de leitura dos por- 
tugueses encomendado anualmente pela 
APEL à empresa Quantum desde 1083, 
incidiu numa amostra de duas mil pessoas 
de ambos os sexos corn idades entre os 15 
e os 65 anos, residentes no Continente. 
Sobre os indices de leitura, apurou que 78 
por cento da populaçâo se déclara leitora 
de livros ou revistas e jornais, sendo que 
no primeiro caso a percentagem atinge 46 
e no segundo 75. 
Contudo, na cidade de Lisboa, a média de 
leitura de livros sobe para os 58 por cento, 
e nas cidades corn densidade populacional 
superior a mil habitantes por km2 chega 
aos 51 por cento. 
A leitura de livros também é mais elevada 
entre os niveis sôcio-econômicos mais 
altos, a populaçâo de nivel de instruçào 
médio superior e superior, e entre as mu- 
Iheres (49 por cento). 
Questionados os leitores habituais de 
livros sobre se no momenta do estudo 
estavam a 1er algum, apenas 58 por cento 
responderam afirmativamente. 
Destes, 52 por cento tinham lido um livro 
hâ menos de um mes, 39 por cento hâ 
menos de um ano e très por cento hâ mais 
de um ano. 
Entre o tipo de livros lidos, 22 por cento 
sâo escolares e 21 por cento técnicos, 
enquanto 87 por cento estâo fora destas 
categorias. 
Quanto ao numéro médio de livros lidos 
por ano pelos leitores habituais, ascende a 

11, sendo que 28 por cento dos leitores 
lêem très a cinco livros por ano, 26 por 
cento lêem seis a dez livros, e 17 por cento 
lêem um a dois livros por ano. 
Apenas 12 por cento lêem lia vinte livros 
por ano e oito por cento superam esta ùlti- 
ma ordem de grandeza. 
Os ültimos dados da APEL referem ainda 
que o tempo médio dedicado â leitura de 
livros é de cerca de quatro horas semanais, 
sendo que mais de metade dos leitores 
dedica até très horas semanais â leitura. 
Os ültimos dados da sondagem da APEL 
referem ainda que o tempo médio dedica- 
do à leitura de livros é de cerca de quatro 
horas semanais, e mais de metade dos 
leitores dedica até très horas semanais â 
leitura. 
Segundo dados divulgados no ano passa- 
de pela APEL, fornecidos pela Federaçâo 
dos Editores Europeus corn base em 
sondagens, enquanto em Portugal 41,5 por 
cento da populaçâo tinha lido um livro nos 
ültimos 12 meses, em Itâlia, 51,3 por cento 
das pessoas fizeram o mesmo, e no Reino 
Unido a percentagem atingia os 90 por 
cento. 
Se a percentagem da Itâlia é, mesmo 
assim, mais prôxima da de Portugal, por 
outre lado, as estatisticas italianas nâo 
incluem os livros escolares, como no caso 
português. 
A APEL tem vindo a reafirmar que, por 
mais que se esforce, nâo consegue inverter 
a situaçâo, defendendo que uma mudança 
profunda passa pelo maior investimento 
nâo sô dos agentes do sector do livro, mas 
também do Estado e do envolvimento de 
toda a sociedade civil. 
Também considéra que o problema nâo é 
o preço do livro, muito proximo ao que se 
pratica noutros paises da Europa, mas 
antes as reduzidas tiragens e o baixo poder 
de compra dos portugueses, além da crise 
econômica que tem atingido o pais. 
A APEL pretende, no proximo ano, esten- 
der este estudo âs ilhas adjacentes, cuja 
situaçâo relativamente aos hâbitos de 
leitura e compra de livros ainda se man- 
tém desconhecida. Telefone: 416'964-3211 
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Addison on Bay e Joe da Costa 
oferecem na compra 
de um carro novo ou usado 
preços sensacionais 
e financiamento excelente 
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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 

impecâvel de assistência, que inclui 

serviço ao sàbado desde as 8h00 às 14h00. 

José da Costa trabalha exaustivamente, 

para que a compra do seu Pontiac, Buîck, 

GMC ou Cadillac, constitua a melhor 

experiência da sua vida. 

on 

TUDO ISTO Sd COM JOSÉ DA COSTA 
EADDISOMONOAir 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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0 perfume das cereieiras 
Toronto, 25 de Junho de 2003 

Querido Carlinhos, meu amigo 

Desta vez é mesmo para ti, contrariamente 
à outra em que sô depois de começares a 
1er O texto te apercebeste de que se tratava 
de um outro amigo. Nào tenho culpa se, de 
entre o lote de bons amigos que tenho, 
posso contar corn alguns homônimos de ti. 
Neste caso concreto e utilizando a lin- 
guagem da produçâo agricola, posso 
mesmo dizer que os carlos continuam a ser 
uma boa colheita e a constituir uma casta 
demarcada. Talvez porque os conheci a 
todos em ilhas nascidas da força dos so- 
nhos e situadas nos estilhaços das mil 
pâtrias repartidas. 

Telefonaste-me na terça-feira da se- 
mana passada. Fiquei a saber que continuas 
a ser um leitor assiduo das minhas crôni- 
cas e um fiel admirador daquilo que escre- 
vo. É bom saber que, apesar das mudanças 
de rumo das nossas vidas e da distância 
que nos sépara, hâ um pedaço de prosa 
semanal que nos aproxima. E foi esse o 
motivo do teu telefonema - dizeres-me que 
tinhas lido a "Sopa de Lâgrimas" e que 
também tu foste apanhado pela surpresa 
de umas lâgrimas fungadas na recordaçào 
de outras “Dias de Portugal” aqui passa- 
dos. Nào tiveste vergonha de admitir que 
afinal um homem também chora, apesar 
do exercicio forçado de uma educaçâo que 
castrou os sacros lacrimais de tantos meni- 
nos da tua idade. Continuaste a falar. Foi 
das vezes em que a conversa ultrapassou o 

tamanho da folha de um telegrama falado. 
E foste desfiando razôes para outras tantas 
lâgrimas que, nâo chegando a cair, se adi- 
vinhavam por trâs das palavras aprision- 
adas na garganta. Falaste dos anos aqui 
passados, falaste de amigos comuns que 
conhecemos, falaste de lugares, falaste..., 
bom, falâmos, acima de tudo, dos vincos 
deixados pela passagem dos anos. Mas que 
importam os anos se os contabilizarmos 
apenas em meses e semanas? Nào passam 
de um atropelar de tempo a escoar-se pelas 
janelas dos dias, escoradas nas portadas 
das horas. 

O que realmente deixa marcas no 
tempo sào as pessoas. As mesmas pessoas 
que percorrem os fios dos nossos afectos 
corn que tecemos as mantas que vestem a 
solidào dos dias tristes. E foi neste contex- 
to que te falei também da minha ida, como 
se os ciclos de vida se resumissem todos a 
partidas e chegadas. E tu disseste-me que o 
mais importante sào as recordaçôes que se 
guardam. É verdade e quando chega a 
hora de partir, nào é dificil vencer o 
cansaço dos gestos repetidos no encaixotar 
dos trastes acumulados. O dificil é 
tropeçar nas memôrias que lhe estào li- 
gadas. Olhar para cada um deles e desco- 
brir-lhes momentos vividos no aconchego 
de amizades construidas corn mosaicos de 
cumplicidades. Mosaicos que tanto podem 
nascer da proximidade da geografia, como 
de outras pâtrias percorridas nas latitudes 
da adolescência da vida. De repente, 
descobrimos que dominamos o mesmo 
léxico, que podemos falar num côdigo que 

m Scotiabank' 
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ninguém mais entende, 
venha ele impresso na 
mucanda em forma de ulti- 
mate, ou no canto do 
matrindindi que destoa no 
conformisme monocôrdico 
da müsica que tantos outres 
cantam, desconhecendo a 
força que se esconde nos 
braços retorcidos do imbon- 
deiro que vive em cada um de nos. E sem 
sabermos explicar porquê, é nestas alturas 
que tanto recordamos o foleiro como o 
sublime, como se ambos fizessem parte de 
um todo que sào afinal a marca da nossa 
portugalidade. É nestas alturas que mais 
recordamos todos os que, como tu, jâ pas- 
saram pelo mesmo. 

Na bagagem, continuaremos a levar 
saudades que trocamos electronicamente 
na esperança de enganar ausências. 

O mes passade, um amigo com quern 
me corresponde, enviou-me uma men- 

sagem que começava assim 
"As flores das minhas cere- 
jeiras estào quase todas no 
chào". Respondi-lhe "Tenho 
duas cerejeiras no meu quin- 
tal. O preço que page por estar 
fora, é nào ver florir as minhas 
cerejeiras. Tiram-lhes 
fotografias e mandam-mas; 
fotografias digitais que me 

chegam bonitas, mas que perdem o per- 
fume logo que entram na caixa do meu 
correio electrônico". 

Se a vida, Carlinhos, andasse ao 
ritmo das estaçôes, dir-te-ia que chegou a 
hora de ir ver florir as minhas cerejeiras e 
partilhar o seu perfume com outras vozes 
que, por entre abraços apertados, me se- 
gredam sentir muito a minha falta. Entre 
elas incluo todos os meus amigos. 

Para ti, um grande abraço perfumado 
ainda da amizade corn que todos aqui te 
recordam. 

Manuela Ferreira Leite: 

Retoma deve ocorrer até ao 
final do ano 
A ministra de Estado e das Finanças, 
Manuela Ferreira Leite, mostrou-se esta 
quarta-feira confiante na retoma da econo- 
mia portuguesa ainda este ano, referindo os 
indicadores optimistas para o cenàrio 
econômico, ainda que «alguns deles se 
encontrem desfasados». 
A ministra, que falava aos jornalistas à 
margem de uma conferêneia da Associaçào 
Portuguesa de Seguros, em Lisboa, asse- 
gurou ainda que 2004 vai ser necessaria- 
mente «um ano diferente». No entanto, o 
crescimento nào deverâ ser extraordinârio e 
apenas em 2005 é que se assistirâ a uma con- 
solidaçào da retoma econômica, ressalvou. 
Ferreira Leite disse também que jâ tem 
medidas definidas para reforçar a consoli- 
daçâo orçamental, mas escusou-se a adi- 
antar quaisquer pormenores. 
A ministra aproveitou para negar que pre- 

tenda privatizar serviços pùblicos, no 
âmbito da reforma da Administraçâo 
Püblica, apresentada pelo primeiro-mi- 
nistro, Durâo Barroso, na terça-feira. 
Ferreira Leite admitiu, contudo, que «hâ 
serviços pùblicos que podem ser melhor 
prestados por entidades privadas». 

PoUtica: 

JS acusa Governo de desprezar 
problemas dos lovons 
A Juventude Socialista acusa o Governo de 
coligaçâo (PSDCDS/PP) de desprezar os 
problemas dos jovens portugueses, segundo 
indica um comunicado de terça-feira do se- 
cretariado nacional da JS. 
«Da habitaçâo à educaçâo, passando pelo 
emprego e pohticas sociais, este Governo é 
aquele que tem demonstrado maior desprezo 
pelos problemas dos jovens e na sua re- 
soluçào desde o 25 de Abril», criticou dura- 

mente a JS em comunicado. 
A supressâo do crédito bonificado à 
habitaçâo ou a exclusào dos jovens mais 
carenciados do rendimento social de 
inserçâo sào algumas das politicas tomadas 
pelo actual Executivo de Durâo Barroso 
que afectaram a populaçào mais jovem, 
recorda a JS. 
Além disso, a Juventude Socialista pretende 
uma reforma fiscal que évité as fugas ao fisco. 
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Comunidaile 2003: 
ComuniicacfodoAagteme 
-O Torneio Inter-Sôdos de Ténis de Mesa, integrado nos festejos do 29o. aniversârio do 
Sport Club Angrense of Toronto, teve as seguintes classificaçôes: SENHORAS: la.. 

Isabel Nunes; 2a. Margarida Pedro; 3a Denise Medeiros e 4a Maria Sançaio. 
HOMENS: lo. Antonio Pedro; 2o. Paulo Medeiros; 3o. Paulo Pereira e 4o. Miguel 
Magina Parabéns. 

Seadaleira, dia 27 
Jantar da Academia do Bacalhau de Toronto no Europa Catering, às 20h00. 
Apresentaçâo da artista Nina e, vindo do Brasâ, o tenor Roberto dos Santos. 
Info: 416 254-7060, ou Ü05 427-9923. 

Sàbado,dia28 
-Bade de Sâo Joâo no CCPM, com o conjunto Santa Fé. Sardinhas para todos entre as 

19h00e as 21h00. Info: 905 286-1311 
-Baile dos Santos Populares na Casa de Vila do Conda Caldo Verde, bifanas e sardinhas 
gratis para todos. 
-Inido do CHIN Pic-nic'2003, na CNE, com entrada grâtis. Um pouco de tudo, para 
todos. Este festival multicultural estende-se pelos dias 29,30 e 1 de Julho, Dia do Canadâ 
-Pesta do Rancho na Casa das Beiras. Info: 416 6041125. 
-Pestas do Divine Espirito Santo da Casa dos Açores de Toronto. Entrega de Pensôes, Jan- 
tar, foldore e variedades. Info; 416 603-2900. 
-Pestas de Sâo Pedro no Madeira Park. Info: 416 533-2401. 
-Pestas do Divino Espirito Santo no Clube Português de Strathroy. Distribuiçâo das 
Pensôes e baile com o conjunto Primavera. Info: 519 245-4361. 

Domingo, dia 29 
-Encerramento das Pestas do Divino Espirito Santo da Casa dos Açores de Toronto. 
Santa Missa às 13hoo, Coroaçâo é serviço das Sopas do Espirito Santo. 
-Encerramento das Pestas de Sâo Pedro no Madeira Park. Tomeio de futebol Autonomia 
da Madeira. Prodssâo, folcbre emuitas atracçôes. 
-pestas do Divino Espirito Santé no Oube Português de Strathroy. Missa sOlene às lOhOO 
na Igreja de Todos os Santos, seguindo-se a Procissâo. Depois, serviço das Sopas do 
Divino Espirito Santo. Présentes, a Banda lira do Divino Espirito Santo, Grupo de 
Dança Ritmica da Casa do AJenteJo de Toronto e o Rancho Foielérico Migrante de 
Barcelos de Toronto. 

Sàbado, dia5 de Julho 
-Baile dos anos 50's e 60's no Centro Cultural Português de Mississauga, com inicio as 
(BhOO corn uma "garage Sale" e exposiçâo de carros antigos ao meicKiia e BBQ. 

DcHuingo, dia6 dejulho 
-Piquenique annal do Centro Cultural Português de Mississauga no ICarlovac Croaüon 
î^k, na Brittania e 3rd Line, em Milton. Abertura às 07h30. Vârios ranchos foldéricos 
dos EUA e Ontario, baile com o Mexe-Mexe, sardinhas e feijoada à transmontana, 
febras, etc. Desporto e divertimentos. Info: 905 286-1311. 

Sete passos para uma vida 
mais saudàvel 
Os resultados da investigaçào sobre o can- 
cro continuam a demonstrar que muitos 
cancros podem ser evitados. A Canadian 
Cancer Society (Sociedade Canadiana do 
Cancro) sugere estes sete passos, para uma 
vida mais saudàvel, reduzindo o sen risco 
de vir a sofrer de cancro. 

1° passo: Nâo fume. 
O fumo de tabaco é a causa de 30% do total 
de mortes por cancro no Canadâ. Nâo fume. 
Se for fumador, deixe de fumar. Se nâo 
fuma, évité o fumo indirecto dos outros. 
2° passo: Faça uma alimentaçâo saudàvel 
Estudos evidenciam que cerca de um terço 
dos cancros estâo relacionados corn o tipo 
de alimentaçâo. Coma cinco a dez porçôes 
de végétais e frutas por dia. Prefira ali- 
mentos ricos em fibras e baixos em teor de 
gordura. Se bebe alcool, limite o sen con- 
sumo a apenas uma ou duas doses diârias. 
3° passo: Mantenha-se active. 
Todos sabemos que o exercicio é 
necessârio para uma vida saudàvel. 

Pratique exercicio regularmente. Ser fisi- 
camente activo ajuda-o a manter o peso 
ideal. 
4“ passo: Cuidado com o sol 
Proteja-se e à sua familia do sol. Reduza a 
exposiçâo ao sol entre as 11 horas da 
manhà e as 4 da tarde. Observe regular- 
mente a sua pele e informe o sen médico 
de quaisquer alteraçôes. Proteja os bébés, 
de idade inferior a um ano, da exposiçâo 
directa ao sol. Camas/lâmpadas de 
bronzear nâo sâo isentas de risco. 
5° passo: Siga os conselhos 
sobre testes de despistagem. 
Muitos tipos de cancro sâo 
curâveis se detectados 
numa fase inicial. A melhor 
forma de fazer esta detecçào 
é submeter-se regularmente 
a testes de despistagem. Se 
for mulher discuta corn o 
seu médico ou outro profis- 
sional de saüde a hipôtese 
de fazer um teste de Pap, 

F6l9U6iraS; présidente 
pede perder mandate 
Mais um relatôrio da IGAT enviado ao 
Tribunal. Da primeira vez, juiz deu razâo 
a executivo camarârio. 
O governo jâ enviou para o Ministério 
Pùblico o relatôrio da Inspecçào Gérai da 
Administraçào do Territôrio (IGAT) sobre 
a Câmara de Felgueiras. 
Fonte do Ministério das Cidades, 
Ordenamento do Territôrio e Ambiente, 
que tutela a IGAT, admitiu à «Lusa» que o 
relatôrio pode conter matéria susceptivel 
de investigaçào criminal, mas recusou-se a 
revelar pormenores sobre o sen conteüdo. 
O documento aponta «vârias irregulari- 
dades» alegadamente cometidas durante a 
gestào de Fâtima Felgueiras, em particular 
nas relaçôes entre a autarquia e uma colec- 
tividade local, a Associaçào para o 
Desenvolvimento Cultural de Felgueiras 
(ADEC), disse fonte ligada ao processo. 
A ADEC - que foi presidida pela prôpria 
Fâtima Felgueiras e passou depois a ser 
gerida pelo actual présidente da Câmara 
de Felgueiras, Antonio Pereira - terâ bene- 
ficiado de apoios autârquicos que servi- 
ram, alegadamente, para actividades de 
propaganda do PS local. 
Recorde-se que o ex-ministro do 
Ambiente, Isaltino Morais, jâ havia envia- 
do um relatôrio da IGAT ao Ministério 
Pùblico, em que se pedia a perda de 
mandate de Fâtima Felgueiras, por irregu- 
laridades na gestào. 
E, jâ em Dezembro de 2001, o Tribunal 
Administrative de Circulo do Porto 
absolvera a ex-presiente do primeiro 
processo para perda de mandato, intenta- 
do pelo Ministério Pùblico. 
Sera o Tribunal Administrative do 
Porto a decidir se estâo reunidos os 
pressupostos para a perda de mandato 

de Antonio Pereira. 
Incorrem em perda de mandato, de acor- 
do corn a Lei Tutelar Administrativa, os 
membres dos ôrgâos autârquicos que «por 
aeçâo ou omissào dolosas» cometam «ile- 
galidades graves traduzidas na consecuçâo 
de fins alheios ao interesse pùblico». 
Uma eventual perda de mandato de 
Antonio Pereira nunca levaria a uma situ- 
açào de falta de quorum, com conséquente 
necessidade de provocar eleiçôes anteci- 
padas, conforme référé Vitor Costa, 
vereador ex-PS do executivo felgueirense. 
«Neste momento somos 4 vereadores (ex- 
PS), mas hâ outros cinco como suplentes e 
que assegurariam o quorum, se necessârio 
fosse», diz. 
Ou seja, se o actual lider da autarquia 
perdesse o mandato «a presidência séria 
entregue ao nùmero dois ou até ao 
nùmero très da lista», explica. 
Franscisco Assis confirma esta versâo. 
O socialista, que foi agredido por popu- 
lares aquando de uma deslocaçâo a 
Felgueiras, sabe que uma eventual 
perda de mandato decretada nâo provo- 
caria eleiçôes antecipadas. 

Monsenhor Bastos 
nâo vem a Toronto 

Maria José 
f. Casa do Alentyo 

O conhecido e muito estimado 
Monsenhor Bastos, fundador do Lar 
de Santa Maria, em Peniche, ao con- 
trario do que é normal todos os anos, 
nâo pode deslocar-se ao Canadâ 
como estava previsto devido a doença 
sùbita quando se encontrava nos 
EUA. 

mamografia e exame da marna. Se for 
homem considéré os exames testicular e à 
prostata. Ambos os sexos devem conside- 
rar nos sens exames médicos regulares o 
exame de despiste do cancro do côlon e 

recto. 
6° passo: Informe o seu 
médico de qualquer 
alteraçâo. 
Visite o seu médico se 
notar qualquer alteraçâo 
no seu organisme (por 
exemple, uma ferida que 
nâo sare, tosse persis- 
tente que dure mais de 
duas semanas ou uma 
alteraçâo na regularidade 

Regressou a 
Portugal e encon- 
tra-se em repouso 
absolute. A noticia foi-nos transmiti- 
da pela familia radicada em Toronto. 
Lamentamos o sucedido a 
Monsenhor Bastos e desejamos-lhe 
râpido restabelecimento. 

corn que urina ou defeca). 
7° passo: Cuidado no manuseamento de 
materiais perigosos. 
Siga sempre as instruçôes de segurança, 
tanto em casa como no local de trabalho, 
quando manusear, guardar ou eliminar 
materiais perigosos ou tôxicos. 
Para mais informaçôes sobre cancro e 
reduçào do risco de contrair a doença, ou 
para receber um folheto gratuite, 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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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals* Resultados Sensacionaisl MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tem a soluçâol 

• Psoriase 
•Eczema ‘Rosacea 
• Herpes-Zoster 
• Escoriaçôes 
• Feridas nos labios 
•Acne ‘Verrugas 
• Descoloraçào fia pele 
• Bolhas 
• Queimaduras 

m à 

i - i 

• Mordidelas de abelhas 
e insectos 
•Pele comichosa, seca e 
escamosa 
• Dores articulares e 
musculares 
• Pé de atleta 
• Furùnculos 
• Cortes e arranhôes 

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

ESTâ A PERDER CABELO, OU 

JÂ PERDEU A MAJOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lo! 
• Queda de 

cabelo 
• Seborreia 
• Psoriase 
•Caspa 

m m & 

Proporcionamos alimentaçâo, nutrientes, 
puriGcadores e estimulantes para 

revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

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

Toronto, On 1B4 
www.deoliveirasystems.com 

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-ROGERS1 

OROGERS 
Digital Cable 

unique multicuitura! programming 

Contacte.ROGtBS.CABlE e peça a.Gaixa Digital 

Atençâp CluhësTAssociaçôes e Parôquias 
^■intreinem contacto corn FPtu onde podent promover 

^^^^■todos os dias as vossas actividades^HK 

Enwiem as intormaçôes via fax: 

[AGompanlieJPtviSIC?24 floras poriHial 
Para mais detalhesJigue'para'CIRVJm 
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Proposta de compra do Concorde 

Done da Virgin Atiantics propoe negocio do 5 miihoes 
do iibras à British Airways 
Os sete Concordes britânicos deixarâo de 
voar em Outubro, enquanto os cinco 
supersônicos franceses tenninaram a sua 
carreira no passado mês de Maio 

O milionario britânico Richard Bronson, 
dono da companhia aérea Virgin Adantics, 
quer manter a voar os supersônicos britâni- 
cos que vào deixar de fazer voos comerciais 
em Outubro. O negocio vai ser proposto à 
British Airways: um milhao de libras por 
cada aviao, o que corresponde a cerca de um 
mUhào e 500 mil euros. 
Depois de ver a sua primeira oferta recusada 
- uma libra por cada aviao - Richard 
Bronson pensou melhor e decidiu fazer uma 
proposta melhor à maior companhia aérea 
britânica: um milhao de libras por cada sus- 
personico, o que perfaz um total de cinco mi- 
ihoes de libras por cinco dos sete aviôes da 
British Airways. Um valor que, em euros, cor- 
responde a quase 1,5 miUiôes de euros e, em 
antigos escudos, 287 nul contos por cada 
aviao. 
No entanto, a British Airways nao parece 
estar interessada no negocio, afirmam os jor- 
nais britânicos. Relutância essa que muito se 
devera ao facto da relaçâo entre as duas com- 
panhias nâo ser as melhores, pelo que a 
British Airways nâo devera estar disposta a 
concéder este grande "golpe de pubhcidade" 
ao seu "arqui-inimigo", como escreveu o The 

Observer. 
"Aquüo que para nos séria ideal era manter o 
Concorde a voar mais 20 anos e acreditamos 
que isso é possivel", afirmou Richard 
Bronson ao jornal britânico. O dono da 
Virgin Atiantics acrescentou que jâ falou corn 
dois operadores que "querem ajudar-nos", 
nomeadamente através da emissâo de certifi- 
cados de segurança, embora nâo tenha referi- 
do nomes. 
Quanto aos destines, Richard Bronson quer 
ver o supersônico a continuar a aterrar em 
Nova lorque e nas ilhas Barbados, mas tam- 
bém pretende colocar o aviâo na rota do 
Dubai. 

British Airways tem outros pianos 

A dona dos sete supersônicos - um aviâo 
construido em parceria corn a França, que jâ 
pôs um fim aos voos dos seus cinco apareUios 
- nâo fez ainda comentârios a esta noticia. 
Sabe-se que a transportadora britânica esta 
ainda a finahzar os preparativos para a refor- 
ma dos seus aviôes e que estuda ainda a 
hipôtese de manter um dos Concorde opera- 
cional para espectàculos aéreos e eventos do 
género. 
As ünicas palavras que sairam da sede da 
British Airways foram ditas laconicamente 
pelo seu porta-voz: "os aviôes nâo estào 
para venda". 

PRODUTOS NATURAI5 E MEDICINA HOMtOPATlCA 

Manjue mna eiitirvista corn o !^aturhtfi Howeapatu 
Autâiiio Metkiroü, jâ corn niiiitos (mos de expericcid, 
que o poderâ ajudar na ‘iolnçâo dos sens problemns. 

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

Denominaçâo genéiica do "Vinho 
do Porto" chega ao fim no Canada 
o acordo UE/Canadâ sobre vinhos e efeito que nâo seja o de identificar o 
bebidas espirituosas pôe termo à utiliza- respectivo produto europeu. 
çâo genérica de denominaçôes Em aplicaçâo dum acordo bilatéral, a 
europeias, nomeadamente de “Vinho UE e o Canadâ comprometem-se a pro- 
do Porto” teger reçiprocamente as indiGâçôes 
A partir da entrada em vigor compléta geogrâficas dos vinhos e das bebidas 
do acordo entre a Uniâo Europeia e o espirituosas. 
Canadâ sobre o comércio de vinhos e de A Comissâo Europeia aprovou o 
bebidas espirituosas, as denoimnaçôes texto do acordo e transmitiu-o ab 
'Port', 'Sherry', ’Chablis', 'Rhine' e Conselho, recomendando que seja 
'Marsala' deixarâo dé poder ser uti- autorizada a respectiva assinatura e 
lizadas no Canadâ para qualquer outro entrada em vigor. 

A caminho de um Porto Santo 
«moderno e europeu» 
o présidente da Câmara Municipal do 
Porto Santo (CMPS), Roberto Silva, 
aproveitou a sessào solene comemorativa 
do Dia do Concelho para defender um 
Porto Santo «europeu e moderno», que 
encare o futuro sem complexes e ideias 
retrôgradas, sem medo do arrojo e da 
polémica, porque «da discussâo é que 
nasce a luz», sendo que o desenvolvimen- 
to tem vârios caminhos. A ilha nâo pode 
ser presa a um «colete de forças corn 
chavôes pré-definidos», ignorando o que 
de melhor se faz na Europa. 
Para cumprir o objective é necessâria a 
conjugaçâo de duas premissas. Em 
primeiro lugar, urge que alguns porto-san- 
tenses mudem de atitude, pois é funda- 
mental defender o bem estar colectivo em 
detrimento dos intéressés individuais. 
Em segundo lugar, é fundamental ganhar 
a batalha da qualidade. O arranque para a 
vitôria deve partir de um esforço de todos, 
desde a autarquia aos empresârios, pas- 
sando pela populaçâo em gérai. 
Mais uma vez, Roberto aproveitou a 
ocasiâo para deixar o recado aos investi- 
dores: a batalha sô se vence corn o 
«cumprimento escrupuloso das regras 
existentes, pois nâo pode ser sô a CMPS a 
ter preocupaçôes ambientais (...), a se 
preocupar corn a qualidade dos serviços 
(...). Terâo de ser os empresârios do ramo 
hoteleiro e serviços dependentes a ter 
também essa preocupaçâo». Um discur- 
so claro e corn destinatârios. 
A disciplina, o bom senso, o espirito de 

iniciativa e o respeito pelas regras sâo 
vectores essências para a construçâo de 
«um Porto Santo capaz, seguro e respon- 
sâvel para as geraçôes vindouras». 
Centro de Estudos aberto ao mundo 
O secretârio regional do Turismo e 
Cultura, Joâo Carlos Abreu, representou 
o Governo na Sessào Solene. No discur- 
so que efectuou, garantiu que o 
Executive tudo farâ para instalar, na 
ilha, «um Centro de Estudos aberto a 
todos os historiadores do mundo». 
Lembrando que foi no Porto Santo, ter- 
ritôrio onde Cristôvào Colombo se 
inspirou, que começou a epopeia mariti- 
ma dos portugueses, o governante expli- 
cou que o centre séria uma excelente 
forma de promover o destino. 
Joâo Carlos Abreu salientou ainda que 
o Porto Santo viveu uma experiência 
ùnica de desenvolvimento em 
Portugal, fruto do querer e da aima 
dos porto-santenses. 
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A ESCOLA, O SISTCMA E OS NOSSOS ANSEIOS 

Competências: o aue tens 
e 0 que précisas 
Chegou ao fim! Pelo menos, o ano lectivo 
normal chegou ao fim. E digo normal 
porque alguns alunos, feliz ou infelizmente, 
terâo que permanecer na escola mais um 
mes para a chamada Escola de Verâo 
(Summer School). A escola de verâo tem 
dois objectivos: recuperar uma disciplina 
que se reprovou ou adquirir conhecimen- 
tos a um nivel mais avançado. Quanto a 
este ultimo caso, podemos dar um exem- 
plo: um aluno do 9° ano que tenha tirado 
matemâtica a nivel prâtico (applied) e 
obteve uma nota positiva, tem a oportu- 
nidade de voltar a fazer a disciplina, mas a 
nivel académico. Quai é a vantagem? 
Poder seguir a disciplina do 10° ao 12° ano 
a nivel académico. 
No entanto e sô porque estamos em férias, 
nâo significa que vamos ter que esquecer a 
escola durante dois meses. Esta é uma das 
melhores oportunidades para que os 
pais/encarregados de educaçào e os filhos 
possam reflectir sobre o futuro escolar, 
sobretudo os adolescentes que se encon- 
tram ou vâo dar entrada na escola 
secundaria. De acordo corn a nova reforma 
escolar, um dos aspectos mais importantes 
na vida do aluno é a anâlise e conhecimen- 
to das suas competências. Quando se fala 
na necessidade de possuir competências 
para as carreiras hoje em dia, temos que 
manter em mente que existem coisas boas e 
coisas mâs. As mâs noticias - ou pelo 
menos as que apresentam um desafio - 
prendem-se precisamente corn a dificul- 
dade que temos em reconhecer as com- 
petências que possuimos, pelo menos as 
que sâo exigidas nos empregos. Corn os 
avanços tecnolôgicos e organizacionais exis- 
tentes na nossa sociedade actualmente, os 

empregos exigem competências cada vez 
mais diversas. 
Um dos problemas que se observam hoje 
em dia, prende-se corn o facto de pelo 
menos metade das pessoas nâo conhecem 
as competências que possuem ou onde uti- 
lizà-las. Existem algumas pessoas, ainda, 
qye preenchem dez paginas de competên- 
cias quando se lhes pede o c.v. (curriculum 
vitae), entre nos também conhecido por 
résumé. Ora, a maioria dos empregos hoje 
em dia nâo se baseiam em dez pâginas ou 
numa lista de competências - reais ou ficti- 
cias. Os patrôes querem pessoas que pos- 
sam treinar, mas que se adaptem de imedi- 
ato ao emprego e saibam utihzar e adaptar 
as competências que possuem a qualquer 
situaçâo. 
As boas noticias prendem-se corn o facto 
dos estudantes jâ possuirem muitas das 
competências exigidas pelas companhias, 
mesmo que nâo o saibam. Podemos 
définir o termo “competências” como as 
“coisas” que sabemos e podemos fazer, 
desde a utihzaçâo do computador até à re- 
soluçâo de problemas. Estas competências 
podem ser adquiridas na escola, no con- 
vivio corn outras pessoas ou na espedaliza- 
çâo de uma ârea de interesse. 
A melhor manerra de se poder identificar as 
competências que temos é classificâ-las em 
très grupos diferentes: profissional, pessoal e 
prâtica ou genérica. A nivel profissional, 
temos que possuir talentos especificos 
necessârios para seguir uma determinada 
carreira. Electricistas, por exemplo, têm 
que conhecer os fios eléctricos corn que tra- 
balham, instalar lâmpadas, electrodomésti- 
cos e compreender os circuitos eléctricos. 
A nivel pessoal, vamos encontrar as 

Europa e Japâo preparam 
missâo a Mercûrio 
A ESA (Agência Espacial 
Europeia) e o Japâo 
planeiam enviar, pela 
primeira vez uma sonda à 
superficie de Mercûrio, o 
planeta mais proximo do 
Sol. 
O objectivo é cartografar o 
planeta e estudar suas ori- 
gens ao longo de um ano, 
corn a ajuda de dois satélites e uma sonda 
geolôgica. Eles serâo lançados em propul- 
sores russos Soyuz a partir de 2010 e 
alcançam o planeta quatro anos depois. 
"Serâ a primeira aterragem de objectos 
construidos por humanos em Mercûrio”, 
disse Masahiko Sawabe, do Ministério da 
Educaçào e da Ciência do Japâo. 
Para contornar as altas temperaturas re- 
gistradas na superficie rochosa de 
Mercûrio -as quais atingem 467°C 
durante o dia-, a sonda geolôgica pousarâ 
na parte escura do planeta durante a noite, 
quando a temperatura é de -183°C. Devido 

a sua lenta rotaçâo, um dia 
no planeta corresponde a 
176 dias terrestres. 
Para a missâo, a ESA con- 
tribuirâ corn 445 milhôes e 
o Japâo, corn 100 milhôes, 
disse Sawabe. Os europeus 
construirâo a sonda 
geolôgico e um dos 
satélites. 

Mercûrio sô foi visitado por uma sonda, a 
norte-americana Mariner 10, que circulou 
o planeta très vezes entre 1974 e 1975. A 
NASA (agência espacial dos Estados 
Unidos) quer lançar outro satélite, o 
Messenger, em 2004, para chegar ao pla- 
neta em 2007. 
O Japâo deu inicio a missôes de explo- 
raçâo interplanetâria em 1998, corn o 
lançamento da sonda Nozomi ("espe- 
rança") corn destino a Marte. Apôs 
enfrentar problemas técnicos, ela retomou 
o rumo e deve chegar ao planeta vermelho 
no final do ano. 

competências que “nasceram” 
connosco e que passam pela 
facilidade (ou dificuldade) 
corn que nos comunicamos e adaptamos a 
novas situaçôes. Estas competências 
podem incluir criatividade, persistência, 
auto-estima, humor, tolerância, trabalho em 
équipa, honestidade, compreensâo e versa- 
tilidade, entre outras. A nivel prâtico ou 
genérico, encontramos competências natu- 
rals ou talentos adquiridos que temos vindo 
a desenvolver ao longo da vida, tanto em 
casa como na escola, ou até no trabalho, 
como é o caso de saber comunicar, ouvir, 
calcular, negociar, conceptualizar, dactilo- 
grafar, planear, resolver problemas, esta- 
belecer objectivos... 
Muitas pessoas adquirem competências 
profïssionais quer na educaçào - rmiversi- 
dade, college e institutos politécnicos - ou 
através de escolas profïssionais, programas 
que combinam teoria corn prâtica e treino 
para um determinado trabalho. Geralmente, 
estas competências sâo as que se identrficam 
melhor e mais facilmente, uma vez que estâo 
présentes na forma de um certificado ou diplo- 
ma ofidal. Por exemplo, temos uma licen- 
ciatura em educaçào ou nâo. No entanto, o 
mimdo de hoje estâ em constante mudança 
Actualmente, jâ quase nâo existe o conceito de 
garantias ou permanência num emprego. O 
que se estâ a verificar é cada vez mais a aposta 
no emprego em regime part-time, contratos, 
negôcios caseiros, telecomunicaçôes e partilha 
de trabalho. Como resultado, a maioria dos 
patrôes estâ igualmente interessada nas com- 
petências pessoais e prâticas de cada individuo, 
para que haja flexibilidade na transferência de 
uma posiçâo para outra 
Para além destas competências, também 
existem as chamadas “competências essen- 
ciais”. O departamento dos recursos 
humanos identificou nove competências 
essenciais que: 
Ajudam a complétai actividades diârias e 
ocupacionais; 
Fornecem a fundaçâo para adquirir ou- 
tras competências; 
Melhorar a habilidade de se adaptar às 
mudanças no local de emprego. 

As nove competências sâo: 

Leitura de um texto - saber 1er todo o 
material que esteja na forma de frase ou 
parâgrafo. 
Utilizaçâo de documentos - utilizar docu- <■ 
mentaçâo na forma de grâficos, lists, 
tabelas, esquemas ou desenhos. 
Escrita - escrever um texto, preencher for- 
mulârios e dactilografar. 
Numeracia - utilizar nûmeros e poder 
fazer contas, ou pensar em termos quanti- 
tativos. 
Comunicaçâo Oral - saber conversar e 
transmitir pensamentos e informaçâo. 
Capacidade Critica - pensar, resolver pro- 
blemas, tomar decisôes, planear projectos, 
organizar actividades e pesquisar uma 
determinada ârea. 
Trabalho em équipa - ter a capacidade de 
trabalhar corn outras pessoas para comple- 
tar uma determinada tarefa. 

Conhecimento de informâtica - utilizar o 
computador em vârios sentidos e de for- 
mas complexas. 
Aprendizagem continua - adquirir novas 
competências e conhecimentos em varias 
areas. 

Este é o resumo do que existe sobre com- 
petências a nivel escolar e profissional. A 
razâo pela quai se apela para que os pais 
se envolvam nesta “aventura” corn os fi- 
lhos é muitos simples: serve de orientaçâo 
para os mais novos e, como adultos, todos 
estamos em constante aprendizagem, a 
nona competência acima referida. É 
incrivel as competências que descobrimos 
e que adquirimos ao longo da nossa vida. 
Se o pudermos fazer juntamente corn os 
nossos filhos e/ou estudantes, ainda me- 
lhor. Para mais informaçôes poderâ con- 
sultar as seguintes pâginas na internet: 
www.skillscanada.com ou www.confer- 
enceboard.ca/education/learning- 
tools/toolkit.htm. Boas férias. 
Boa escola de verâo. Boa sorte na aquisiçâo 
de competências. 

Rit Tips 
Availakle in Mrlcl, Medium, Hot, 

BBQ or Honey Garlic Sauce 
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S'* 
CARf>l|CIRO 
21/03i20/04> 

A sua sensibilidade em relaçâo aos outros esta mais acentuada o 
que pode proporcionar em si formas inesperadas de agir. E uma 
altura em que se sente capaz de exprimir os seus sentimentos e 
o que Ihe vai na alma. 

TOLIRO 
21/04 1 20/05 

Esta a sentir um sübito aumento de energia e uma vontade quase incon- 
trolavel de iniciar algo de novo no âmbito da sua carreira profissional? 
É natural. Marte, a passar pela sua Casa X, traz para si uma força que 
se traduz em espirito de inidativa e vontade de realizar projectos. 

QCMEOS 
21/05 A 20/06 

Ira irradiar charme e simpatia, o que atrairâ os outros para junto de 
si. Aproveite para se relacionar e distrair, saindo das obrigaçôes do 
quotidiano. Poderâ optar por uma actividade que Uie dê mais prazer 
e satisfaçâo e assim juntarâ o ütil ao agradâvel. 

CàRâNGLICJO 
21/06 A 20/07 0 

H:* 

Durante esta passagem de Marte pela Casa VIII, poderào surgir prob- 
lemas reladonados corn propriedades, posses ou sôdos, bem como con- 
flitos corn o cônjuge relativos à gestâo dos bens comuns. 

LEâO 
22/07 A 22/00" 

Â 

s 
No campo afectivo esta é uma optima altura para conviver e 
fazer amizades. Uma relaçâo amigâvel poderâ transformar-se em 
algo mais sério, pois o amor e a amizade estâo interligados. 

ViRodf- 
23/08 A^/09 

Durante a passagem de Marte pela casa da saùde, é possivel que 
surjam alguns problemas nessa ârea. Como tal, é uma boa altura 
para fazer uma desintoxicaçâo alimentar. 

BALANçA 
23/0» A 22/10 

Terâ a possibilidade de se relacionar corn pessoas intéressantes e 
que vâo trazer novas perspectivas para a sua vida. Poderâ aumen- 
tar os seus conhecimentos e abrir horizontes através da leitura, 
viagens ou actividades intelectuais. 

ESCORPIâO 
23/10 A 21/11 

A presença de Marte na sua Casa IV poderâ favorecer algum assun- 
to de carâcter familiar ou até mesmo legal. Poderâ também sentir 
necessidade de se isolar um pouco, de se refugiar no conforto do seu 
lar ou de anahsar mais profundamente os seus sentimentos. 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

ÂQLÂRIO 
21/01 A 19/02 

20/02 A'^0/03 

Vénus, a passar agora na sua Casa V, proporcionar-lhe-â momen- 
tos de grande romantismo, desde que saiba aproveitar a oportu- 
nidade para expressar corn sinceridade e sem receios os seus sen- 
timentos afectivos. 

^ Zi  —    
Transitando Marte pela Casa XII nâo é de todo a altura ideal 
para se afirmar e mostrar o que vale pois facilmente darâ uma 
ideia de si contrâria à que pretende (a Casa XII tem que ver corn 
o inconsciente). 
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Género: 
Acçâo 

Duraçâo do filme: 
|138 Minutos 

! Realizador: 
^Ang Lee 

ACTORES: 

Eric Bana, Jennifer 
Connelly, Sam 
Elliott, Josh Lucas, 
Nick Nolte 

* 

SiNOPSE: 

A simples vida do cientista Bruce Banner (Bana), um brilhante inves- 
tigador que trabalha corn o “ultimo grito” em tecnologia, dâ uma 
enorme volta quando descobre uma ligaçâo a um passado doloroso e 
quase esquecido. A sua namorada, cientista igualmente brilhante, 
Betty Ross (Connelly), cansa-se da falta de emoçào existente no 
namorado e decide permanecer como uma observadora interessada 
na pacata vida de Bruce. Até que um dia, uma simples “olhadela” na 
vida de Bruce leva-a a uma situaçâo explosiva: numa decisâo de 
segundos. Bruce - num impulso heroico - salva uma vida. Nào é o 
facto de ter salvo uma vida que desperta a curiosidade da nomorada, 
mas sim o processo de absorçâo de uma dose mortifera de radiaçâo 
que nào o afecta. 

No entanto, algo acontece: efeitos secundârios na manhâ seguinte e 
desmaios. Banner começa a sentir uma estranha presença dentro de 
si, um conhecido estranho, ligeiramente perigoso e ao mesmo tempo 
atraente. Ao mesmo tempo, uma criatura massiva - forte, impossivel- 
mente forte e conhecida como Hulk - continua a fazer as suas 
aparências esporâdicas, iniciando um trilho de destruiçào. No meio 
de tudo isto envolve-se o exército, o pai de Betty, o general 
“Thunderbolt” Ross, juntamente corn o cientista rival Glenn Talbot 
(Lucas), assim como ligaçôes familiares, tornando o caso mais 
perigoso e levando-o a uma situaçâo de emergência. 

Much Music Video Awards 

Shawn Desman 
“arrecadon” o premie de melher videe clip pop 

Foi no passado domingo, na baixa da cidade de 
Toronto, mais precisamente na periferia do prédio 
da CHUM City, que decorreu o Much Music 
Video Awards. Este evento que foi criado para ho- 
menagear aos artistas/müsicos canadianos levou 
milhares de pessoas a deslocarem-se ao local do 
espectaculo, que teve a participaçào de muitos artis- 
tas convidados tais como Sam Roberts, Ashanti, 
Michelle Branch, Sean Paul e Avril Lavigne. 
O espectaculo durou cerca de 4 horas e para além 
da mhsica ao vivo houve, como era esperado com 
milita antecipaçào pelos artistas nomeados, a entre- 
ga dos muitos prémios. O destaque, pelo menos 
para orgulho da comunidade portuguesa, foi para 
Shawn Desman que recebeu o prémio de melhor 
videoclip de mirsica pop. Um jovem luso-canadiano 
que começou agora a sua carreira a nivel do mundo da mhsica canadiana e mundial 
embora tenha começado a cantar/actuar desde muito novo na comunidade portuguesa 
de Toronto. Shaw Desman vai estar presente no Canada’s Wonderland, no Portuguese 
Day dia 24 de Agosto, um espectaculo organizado por CIRV fm. 

Novo album do Nelly rurtado 
sera editado em Novembre 
A luso-canadiana Nelly Furtado devera 
editar o seu segundo album, o sucessor 
do multi-galardoado «Whoa! Nelly», a 25 
de Novembro. O single de apresentaçâo 
devera ser lançado, segundo avançou a 
editora da cantora, a Dreamworks, no 
final do Verào. 
Nelly Furtado passou grande parte do 
ano a trabalhar no novo disco. Em com- 
paraçào com «Whoa! Nelly», a cantora 
afirmou que este segundo album é mais 
maduro e résulta do esforço de lidar com 
ideias mais adultas em vez dos temas pre- 
dominantemente adolescentes do 
primeiro disco. 
«A composiçào teve de evoluir. O ultimo 
disco mostra a passagem de adolescente a 
adulto e lida com tudo aquilo que os ado- 
lescentes estào contra. Agora estou a 
lidar com assuntos emocionais um pouco 
mais adultos», explicou Nelly Furtado. 

entra no Rock Walk 
de Hollywood 

O mhsico Lou Reed vai entrar no famoso 
Rock Walk de Sunset Boulevard em 
Hollywood, uma distinçâo équivalente ao 
Passeio da Fama dos Actores de Hollywood. 
A cerimonia de induçào de Lou Reed vai 
decorrer no dia 24 de Junho. 
Lou Reed estara presente numa cerimonia 
onde deixara uma impressao da sua mao e 
uma assinatura em cimento, imortalizando o 
seu nome ao longo da historia da mhsica. 
Lou Reed junta-se a uma longa lista de artis- 
tas jâ distinguidos, incluindo AC/DC, Kiss, 
Carlos Santana, Van Halen, BB King e ZZ 
Top. 
A induçào de Lou Reed para o Rock Walk 
tern por objectivo reconhecer os sens 35 anos 
dedicados à indhstria musical que começou 
no final da década de 60 com os Velvet 
Underground. 



22 Quinta-feira, 26 de Junho, 2003 mmsEiàmm O Milénio 

0 sucesso do Centro Internacional de Négociés da Madeira 
O Centro Internacional de Negôcios da 
Madeira iniciou as suas actividades em 
1987. Pretendemos, assim, inovar corn 
mecanismos que vieram ajudar a moder- 
nizar e a diversificar uma economia insu- 
larizada e ultraperiférica. 
Os seus quatro sectores de actividade - 
indüstria, serviços financeiros, registo 
internacional de navios e serviços interna- 
cionais - desde inicio beneficiaram de uma 
regulamentaçâo eficaz, no âmbito dos 
ordenamentos juridicos de Portugal e da 
Uniào Europeia. Face à irreversivel globa- 
lizaçâo do tecido econômico mundial, tais 
actividades foram marcantes, quer ao 
âmbito regional, quer ao âmbito nacional. 
Contribuiram para o crescimento econômi- 
co e para o aumento da oferta de emprego 
qualificado. 
Por outro lado, o Centro Internacional de 
Negôcios funciona também corn cata- 
lisador de outras realidades do desenvolvi- 
mento regional. Por exemple, na extensào 
da via râpida da costa sul até ao Caniçal e 
na construçâo, aqui, de um novo porto de 
mercadorias, mesmo em plena Zona 
Franca Industrial, o que, para além de me- 
Ihor rentabilidade no escoamento e 
manuseamento de bens, permitirâ reor- 
denar a baia do Funchal corn novas e diver- 
sificadas oportunidades de investimento. 
Mas, para além destas exemplificaçôes, 
uma coisa convém ficar bem clara. 

Se nâo fosse o Centro Internacional de 
Negôcios da Madeira e o seu regime fiscal, 
muitas empresas nâo estariam em 
Portugal. 
Logo, s seus contributes para a economia 
nacional e regional, nâo se fariam sentir. 
Estariam a exercer a sua actividade noutras 
praças de negôcios mais competitivas, jâ 
que nenhum instrumente juridico as podia 
obrigar ao estabelecimento em territôrio 
nacional. Pelo que o Estado português 
nada beneficiaria. 
Mais. Foi o rigor e a transparêneia corn que 
se pautaram as actividades da nossa Praça 
Financeira, que permitiram que a Uniào 
Europeia, a titulo excepcional, consentisse 
um novo conjunto de bénéficiés e de 
condiçôes muito bem definidas, que dis- 
tinguem o Centro Internacional da 
Madeira, das praças chamadas "off- 
shore", o que, assim, propiciarà à praça 
portuguesa, especiais garantias para o 
seu robustecimento. 
A Comissâo Europeia adoptou duas impor- 
tantes deliberaçôes, consagradas no novo 
regime fiscal da Zona Franca da Madeira, 
através de diploma legal. 
A nova legislaçào vem assim criar meios 
para que o Centro Internacional de 
Negôcios da Madeira possa ver reafirmado 
o seu estatuto de praça de negôcios, claro e 
bem definido, plenamente integrado no 
espaço europeu. 

E repare-se. A maior exigêneia 
do novo regime fiscal, incluso 
quanto ao rigor e ao acompa- 
nhamento das actividades 
desenvolvidas, salda-se num 
assegurar à praça portuguesa 
na Madeira, uma igualdade de 
condiçôes de competitividade, 
em relaçào a todas as outras 
praças. 
Acresce que a celeridade que 
nos caracteriza, quer na toma- 
da de decisôes, quer na respec- 
tiva implementaçào, marcou o 
Centro Internacional de Negôcios como 
uma Entidade de actuaçâo eficaz e em 
tempo oportuno. 
O sucesso da praça internacional de negô- 
cios, que é a praça internacional de 
Portugal nestes vârios âmbitos de actuaçâo, 
confirma duas coisas. Por um lado, a 
importâneia da estabilidade politica. Por 
outro, os beneficios que advêm da conju- 
gaçâo inteligente de parcerias entre o sec- 
tor pùblico e o sector privado, bem como 
da conjugaçâo de esforços dos Governos da 
Repüblica e da Regiâo Autônoma sob o 
primado do interesse nacional. 
É que o Centro Internacional de Negôcios 
da Madeira vem tendo um papel impor- 
tante e crescente na captaçào de investi- 
mento estrangeiro para territôrio por- 
tuguês. Vem sendo um instrumento de 

maior relevo para a interna- 
cionalizaçào das empresas por- 
tuguesas. Vem, incluso, favore- 
cendo a manutençâo de empre- 
sas portuguesas em territôrio 
nacional. 
Os êxitos obtidos, confirmam 
que a Praça Internacional de 
Negôcios da Madeira foi e é 
uma aposta nacional correcta. 
Mas, nâo vamos parar. A 
Regiâo Autônoma da Madeira 
continuarâ a reforçar a sua 
capacidade competitiva, 

através da diversificaçào e valorizaçâo da 
actividade produtiva, e da vontade do 
nosso Povo em trabalhar. 
Continuaremos a aposta prioritâria na 
Qu alidade. 
O que é Madeira, é Qualidade. 
Incentivaremos a criaçào de novos produ- 
tos e de novos serviços inovadores, a moder- 
nizaçâo da estrutura produtiva, o reforço e 
a requalificaçâo do tecido empresarial. 
Os tempos correm de feiçâo para a 
Madeira e para o nosso Centro 
Internacional de Negôcios. 
Para além dos indices de crescimento que 
todos conhecem, a palavra "crise" esta ba- 
nida da Regiâo Autônoma. 
A melodia mais repetida no cancioneiro 
madeirense, é "confiança, confiança, 
confiança". 

FESTIVAL PORTUGUêS CANAL 

Panasonic RX-D13 
’160. 00* 

IGD S4 HORAS POR OIA 

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

Citizen JTR1822K 
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stereo Radio/Cassette Recorder 
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General Electric 
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80 00* 
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Cassette AM/FM /SCMO 

$ 60. 00* 
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TORONTO: Viseu Electric - 896 College St. Tel: 
531-2847 * Manata - 846 Dundas St. West Tel: 
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MISSISSAUGA: Nova Pastry & Bakery - 3635 
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Liquidation - 187 Lakeshore Rd. E. 

BRAMPTON: Concord Furniture - 280 

Rutherford Rd. Tel: (905) 45,5-8818 

HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 

Tel: (905) 528-0165 

LONDON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 

Portable Radio 
AM/FM /SCMO 

INFORMAQOES: 

416.537.1088 
■^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 
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Moçanibique: 

Sociedade civil africana reüne-se em Maputo 
Organizaçôes da sociedade civil de vârios 
paises de Africa vâo reunir-se em Maputo 
de 27 de Junho a 2 de Julho no âmbito da 
II Cimeira dos Chefes de Estado e de go- 
verno da Uniâo Africana (UA), que terâ 
lugar de 4 a 12 de Julho na capital 
moçambicana. 
O encontre, que contarâ corn a partici- 
paçâo de cerca de 300 delegados repre- 
sentando varias organizaçôes nào-gover- 
namentais da sociedade civil africana, vai 
produzir uma declaraçâo a ser submetida 
aos Chefes de Estado e de governo da UA. 
Corn esta iniciativa, os promotores do 
evento querem ter um papel active na 

definiçâo de politicas de desenvolvimento 
econômico e da utilizaçâo de recursos na- 
turais de que Africa desfruta. 
Nordino Ticongolo, director executive da 
Associaçâo Agricultura Biolôgica, 
Biodiversidade e Desenvolvimento 
Sustentâvel (ABIODES), disse numa con- 
ferêneia de imprensa a propôsito dos 
preparatives da Cimeira da UA, que uma 
outra preocupaçâo da sociedade civil e 
que pretende ver solucionada esta rela- 
cionada corn o continue surgimento de 
conflitos armados nalguns paises 
africanos, situaçâo que dilacera cada vez 
mais as parcas economias dos africanos. 

A questâo da divida externa 
do continente, a violaçâo sis- 
temâtica dos direitos humanos, a necessi- 
dade de um melhor direccionamento das 
ajudas externas e a utilizaçâo racional dos 
recursos sào outres pontes que os repré- 
sentantes da sociedade civil pretendem 
ver discutidos na Cimeira da UA em 
Maputo. 
Ticongolo disse que o grupo jâ solicitou a 
sua participaçâo na Cimeira mas que 
ainda nâo recebeu qualquer resposta dos 
organizadores. 
Os représentantes do Grupo da Divida e 
dos fôruns das organizaçôes nâo-governa- 

mentais na Africa Austral e 
Ocidental têm frisado a 

importâneia da participaçâo da 
sociedade civil africana nas esferas de 
decisâo a nivel do continente, porque 
entendem que sô assim podem con- 
tribuir para o desenvolvimento sôcio- 
econômico e democrâtico. 
Segundo Nordino Ticongolo, a falta de 
transparêneia nas politicas de desenvolvi- 
mento, associada a mâ gestâo dos imensu- 
râveis recursos existentes em Africa tem 
deixado o continente africano empobreci- 
do e, consequentemente, os sens povos 
vivem numa pobreza absoluta. 

Oleoduto explode oa Nigeria 
Pelo menos 105 pessoas morreram 
quando tentavam roubar petrôleo 

Um oleoduto explodiu na Nigéria, na 
localidade de Amaokwe Oghughe, a sul 
do pais, quando populares tentavam per- 
furar a estrutura para roubar petrôleo. 
De acordo corn o présidente da Cruz 
Vermelha nigeriana, Emmanuel Ijewere, 
pelo menos 105 pessoas morreram na 

sequêneia do incidente. 
A noticia do incidente sô foi conhecida 
quando os feridos começaram a chegar 
aos hospitais, mas a explosâo jâ deverâ 
ter acontecido hâ dois dias. 
"Familias inteiras foram dizimadas", 
disse o responsâvel da Cruz Vermelha, 
em declaraçôes à Imprensa. 
Emmanuel Ijewere acrescentou ainda: 
"Receamos que muitos mais irâo morrer 

pois hâ muitas pessoas corn queimaduras 
de primeiro grau, nos hospitais locais e 
em casas particulares". 
A agêneia Reuters avançou que as autori- 
dades hospitalares confirmaram a morte 
de quatre pessoas, mas que os responsâveis 
da comunidade acreditam que o numéro 
de vitimas mortais é muito superior. 
Segundo as mesmas fontes, a identifi- 
caçâo de diverses corpos é dificil visto 

que os cadâveres estâo totalmente car- 
bonizados. 
As autoridades locais jâ isolaram o 
local da explosâo, onde as chamas 
ainda deflagram. 
O assalto a oleodutos é muito frequente 
na Nigéria. As vârias explosôes que jâ 
ocorreram devido a este tipo roubo jâ 
provocou centenas de mortes nos ùlti- 
mos anos. 

UNICEF diz que uma em cada quatre crianças 
angelanas marre autes des cinco ânes 
Uma em cada quatro crianças angolanas 
morre antes de completar cinco anos, 
advertiu em Genebra o représentante em 
Angola do Fundo das Naçôes Unidas para 
a infâneia (UNICEF). 
Segundo Mario Ferrari, cerca de 45% da 
populaçâo infantil angolana padece de mâ- 
nutriçâo e 44% nâo fréquenta a escola 
primâria. 
O représentante da UNICEF expressou o 

seu optimisme "face aos primeiros resulta- 
dos positives" dos programas que a orga- 
nizaçâo mantém em Angola, designada- 
mente no apoio aos programas de vaci- 
naçâo e de escolarizaçâo. 
Todavia, lembrou que para mudar a 
precâria situaçâo das crianças em Angola - 
onde uma em cada dez é ôrfâ - é imperioso 
"colocar a criança no centre da agenda da 
reconstruçâo" do pais. 

Explosives a bordo 

forças especiais da Grécia 
investigam navio corn 680 
toneladas de dinamite 
EPAO Baltic Sky estâ ancorado no porto 
comercial de Platigialio 
As Forças Especiais da Policia Maritima 
da Grécia estâo a investigar um navio corn 
680 toneladas de explosives. O "Baltic 
Sky" navegava na costa grega corn a ban- 
deira das Ilhas Comores, quando foi inter- 
ceptado pelas autoridades daquele pais. 
O navio foi interceptado pelas forças espe- 
ciais, que receberam uma pista dos serviços 
secretes de um pais nâo identificado. 
A Guarda Costeira escoltou-o, depois, até 
ao porto comercial de Platigialio, na costa 
oeste da Grécia, para ser detalhadamente 
inspeccionado. 
O "Baltic Sky" pertence a uma empresa 

registada nas Ilhas Marshall, no Pacifico - 
a Alpha Shipping - e tem uma tripulaçâo 
de cinco ucranianos, que foram entretan- 
to detidos, enquanto decorre a investi- 
gaçâo, de acordo corn a Marinha 
Mercante grega. 
Segundo as autoridades, a tripulaçâo terâ 
declarado que a carga continha explo- 
sives, mas nâo cooperou inteiramente 
corn os responsâveis gregos, pelo que 
pode ser acusada de violar os procedi- 
mentos da actividade maritima. 
De acordo corn o corresondente da BBC na 
Grécia, a carga de explosives é tâo grande 
que deveria ser destinada para a indùstria 
mincira, ao serviço de um Governo. 

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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Shimon Peres 
eleito li'der do Partido 
Trabalhista por urn ana 
O ex-primeiro- 
-ministro israelita 
Shimon Peres 
regressou, proviso- 
riamente, à lide- 
rança do Partido 
Trabalhista (PT) ao 
impor- se aos sens 
dois rivais com 
49,2% dos votos nas 
eleiçôes internas 
desta quinta-feira. 

Peres, a quem se 
propôs a candidatura como uma saida 
de emergência à crise do Partido 
Trabalhista depois da demissâo do seu 
ex-dirigente Amram Mitzna, era o 

favorite entre os très 
candidates, embora 
sô présida ao Partido 
Trabalhista durante 
os prôximos 12 
mes es, altura em que 
serâ eleito um lider 
permanente. 

Em segundo lugar 
ficou o ex-ministro 
Efraim Sné com 28% 
dos votos, enquanto 
Béni Atar, o prési- 

dente de uma eâmara do norte de 
Israel desconhecido da politica 
nacional, conseguiu 21,9%, segundo os 
resultado finals. 

Gfinsul dos EUA reieita 
renegociaçâo do acordo 
das Laies 
O consul norte-americano em Ponta 
Delgada, William Meara, afastou a possi- 
bilidade de uma renegociaçâo do acordo 
de cedência da base das Lajes que 
retomasse as contrapartidas financeiras 
para a Regiâo Autônoma dos Açores pre- 
vistas no passado. 
O acordo de cedência das Lajes foi rene- 
gociado em 1995, terminando corn a trans- 
ferêneia de verbas dos Estados Unidos 
para a Regiâo Autônoma dos Açores, que, 
à época,' ascendia aos 40 milhôes de 
dôlares por ano. 

Em substituiçâo, foi acordado entre as 
partes um modelo de cooperaçâo cientifi- 
ca e técnica, mas agora o lider do CDS-PP 
Açores, Alvarino Pinheiro, argumentou 
que "este acordo nâo estâ a funcionar". 
Em reaeçâo, o cônsul defendeu que "nâo é 
uma ideia realista retomar o modelo das 
contrapartidas financeiras" e sugeriu que 
"antes de condenar este programa se con- 
tactem cientistas como os da Universidade 
dos Açores", que têm hoje uma relaçâo 
privilegiada corn os investigadores norte- 
americanos. 

Guiné-Bissau: 

Governo considéra "normal" 
relatorio de secretàrio-geral da ONU 
o Ministro dos Negôcios Estrangeiros da 
Guiné-Bissau considerou "normal para um 
pais em vias de desenvolvimento” a apreci- 
açâo feita pelo secretàrio-geral da ONU, 
Kofi Annan, no seu recente relatôrio sobre 
a situaçâo no pais. 

Em conferêneia de imprensa, Joâozinho 
Vieira Cô reconheceu que o relatôrio de 
Kofi Annan, no quai se afirma que a situ- 
açâo politica, econômica e social na Guiné- 
Bissau se caracteriza "por uma espiral 
descendente", faz uma "radiografia exaus- 
tiva" da situaçâo actual no pais. 
"Tudo o que estâ escrito no relatôrio do 
secretârio- gérai é normal para um pais em 
vias de desenvolvimento como é o nosso 
caso, ainda corn a agravante de sermos um 
pais que recentemente saiu de uma violen- 
ta guerra civil", disse o MNE. 
O chefe de diplomacia guineense frison. 

no entanto, que as preocupaçôes contidas 
no relatôrio de Kofi Annan "demonstram 
que o governo e a comunidade interna- 
cional estâo em consonâneia" sobre a 
necessidade de continuar corn as ajudas 
desta para a consolidaçâo da paz e o apoio 
ao processo eleitoral em curso na Guiné- 
Bissau. 
Instado pela Agência Lusa a comentar 
mais em concreto a "espiral descendente" 
em que alegadamente se encontra a 
Guiné-Bissau, o MNE guineense limitou- 
se a afirmar que "qualquer processo tem os 
sens momentos de altos e baixos e vârias 
temperaturas, mas, o mais importante é a 
caminhada para soluçôes mais equitativas 
dos problemas". 
"Nâo podemos esquecer que o prôprio 
secretârio-geral da ONU, por diversas 
vezes, lançon apelos veementes solicitando 
apoios financeiros para a Guiné-Bissau, 

Saddam Hussein 
ainda deve estar vivo, reveia o 
New York Times 
Saddam Hussein estâ 
provavehnente vivo e 
cilgures no Iraque de 
acordo corn comuni- 
caçôes dos sens par- 
tidârios interceptcidas 
pelos norte-ameri- 
CcUios, reveia sexta- 
feira o New York 
Times. 

Citando responsâveis dos Estados 
Unidos, o jornal diz que o ex-lider 
iraquiano estarâ na origem dos recentes 
ataques armados visando as forças norte- 
americanas, nomeadamente nos bastiôes 

do regime derrubado pela 
ofensiva da coligaçâo. 
Até agora as autoridades 
norte-americanas têm afir- 
mado desconhecer se 
Saddam Hussein estâ ou 
nâo vivo, mas referindo que 
se ele ainda estâ vivo em 
breve serâ certamente cap- 
turado. 
Segundo peritos em serviços 

secretos, o ex-lider estaria escondido no 
Iraque no meio dos sens partidârios, uma 
soluçào mais segura que um exilio no pais 
estrangeiro, onde séria facilmente localiza- 
do, acrescentou o New York Times. 

Ariel Sharon 
pede combate ao terrorismo, 
Hamas reieita ameaças 
o primeiro-ministro israelita, Ariel 
Sharon, apelou sexta-feira ao seu homôlo- 
go palestiniano, Mahmud Abbas, para 
desencadear um "verdadeiro combate" ao 
terrorismo, visando "desarmar as organi- 
zaçôes terroristas" e desmantelar as suas 
"infra-estruturas". 
Para conseguir a paz, "é necessârio garan- 
tir que nâo fique no terreno qualquer orga- 
nizaçâo terrorista independente", afirmou 
Sharon, numa critica implicita às negoci- 
açôes que Abbas estâ a desenvolver actual- 
mente corn os grupos palestinianos para 
os convencer a suspender os ataques con- 
tra Israel. 

"A Autoridade Palestiniana deve comba- 
ter as organizaçôes terroristas. Deve desar- 
mâ-las. Deve fazer corn que as suas infra- 
estruturas deixem de existir", disse 
durante uma conferêneia de imprensa con- 
junta corn o secretârio de Estado norte- 
americano, Colin Powell, em Jerusalém. 
Antes do encontro corn os jornalistas, 
Powell esteve reunido corn Sharon, tendo 
ocorrido nessa altura um ataque palestini- 
ano na Cisjordânia, que provocou um 
morto e très feridos. 
Na conferêneia de imprensa. Sharon 
advertiu que "enquanto o terrorismo 
prosseguir, nâo pode haver negociaçôes". 

I Forte explosâo em 
I edifi'cio governamental I na Tchetchénia 
I Uma forte explosâo ocorreu sexta-feira 
I num edificio administrative de Grozni, 
I na Tchetchénia, tendo provocado um 
I numéro indeterminado de feridos, noti- 
I ciou a agência russa Interfax. 
I A explosâo destruiu a antena do 
I Ministério da Justiça russe na Repùbhca, 
I no bairro de Staropromislovski, situado a 

cerca de 300 metros do complexe do | 
Governo tchecheno prô-russo. | 
A agência de noticias russa nâo precisou | 
se as "vitimas" eram mortes ou feridos, | 
nem o seu numéro. | 
Em Dezembro passado, um atentado sui- | 
cida contra a sede do governo tchetcheno 
provocou cerca de 80 mortos. | 

por isso nâo se pode circunscrever os prob- 
lemas sô à nivel politico", declarou, sublin- 
hando a necessidade de olhar também 
para aspectos econômicos e sociais que se 
prendem corn os direitos humanos funda- 
mentais. 
Quanto a projectada deslocaçâo de uma 
missâo do Conselho de Segurança da 
ONU à Guiné-Bissau, jâ na prôxima sem- 
ana, o chefe da diplomacia guineense con- 
siderou tratar-se de um procedimento 
"normal" visando consultas regulares corn 

as autoridades de Bissau. 
Joâzinho Vieira Cô abordou igualmente a 
questâo das prôximas eleiçôes legislativas 
antecipadas, as quais jâ nâo terâo lugar à 
06 de Julho, mas sim, em Agosto ou 
Setembro, conforme disse quinta-feira o 
Présidente da Repüblica, Kumba lalâ, afir- 
mando que "estâo a ser criadas, gradual- 
mente, as condiçôes para que decorram 
num clima de total transparêneia e de 
acordo corn os parâmetros da democracia 
num estado de Direito". 
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SAUDE EM SUA CASA 

CUIDADO COM OS MOSQUITOS! 
Nâo sabemos ao certo como é que virus Nilo 
Oeste ( VNO) apareceu na Cidade de Nova 
York em 1999, mas certamente foi porque 
esta cidade continua a ser a grande porta de 
entrada na América, e, juntamente com o 
viajante, ou imigrante, podem vir também 
pâssaros e mosquitos, nas suas bagagens de 
grandezas e misérias. 

O virus Nilo Oeste, semelhante ao 
virus causador da febre amarela na mor- 
fologia e nos sintomas que pode causar, foi 
descoberto na regiào do Nilo Ocidental do 
Uganda em 1937 e, ao longo dos anos, foi-se 
espalhando ao Médio Oriente e Leste da 
Europa causando doença na época dos mos- 
quitos. Era desconhecido de existir no Novo 
Mundo até 1999, mas, desde que entrou em 
Nova York, vem-se expandindo rapida- 
mente: Em quatro anos espalhou-se a toda a 
metade oriental do continente norte ameri- 
cano e, sô no ano 2002, foram quatro mil o 
numéro de pessoas que apareceram 
doentes, infectados pelo virus. 

O virus desenvolve-se e expande-se em 
ciclos, vivendo no sangue de pâssaros e ca- 
valos infectados, e é transportado e espalha- 
do pelos mosquitos que se alimentam do 
sangue das aves, e que muitas vezes vâo 
picar o homem. Calcula-se que menos de 
um em cada mil mosquitos esteja infectado 
como o virus, e das suas picadas sô uma em 
cada cinco pessoas adquiram a doença 
chamada febre do Nilo Oeste. Esta doença 
pode aparecer très a catorze dias depots 
duma picadela por um mosquito infectado e 
é quase sempre uma doença sübita e ligeira 
corn sintomas de mal estar, falta de apetite. 

cansaço, febre, e dores de cabeça e müscu- 
los. Sô cerca de um em cento e cinquenta 
casos de febre do Nüo Oeste é que pode 
evoluir para uma doença grave que afecta o 
sistema nervoso central, causando infecçào 
das meninges e do cérebro. A meningo- 
encefaüte do Nilo Oeste começa corn sin- 
tomas tipicos de irritaçâo das meninges, as 
membranas que envolvem o cérebro, con- 
sistindo de dores muito fortes na cabeça, 
rigidez do pescoço, dificuldade de tolerar a 
luz nos olhos e muitas vezes confusào men- 
tal; depots podem surgir convulsées, falta de 
visâo, ou desequilibrio e fraqueza no andar. 
A admissào hospitalar deve ser imedlata aos 
primeiros sinais para tentar minimizar as 
possiveis consequências da infecçào cere- 
bral, que pode ir da morte a deficiências 
cognitivas e motoras permanentes. Embora 
o febre do Nilo Oeste possa aparecer em 
qualquer idade, a perigosa meningo-ence- 
falite é rara antes dos cinquenta anos de 
idade, e muito mais frequente e perigosa 
depois dos setenta 

Todas as pessoas sem deficiências 
imunolôgicas picadas por mosquitos infecta- 
dos corn o virus VNO, das quais 80% nâo 
adquirirem qualquer sintoma de doença, 
ganham anti-corpos e por isso ficam imunes 
à doença, embora possam ter, em alguns 
casos, alergias à picadela. A gravidade da 
infecçào nos outros 20‘X> de infectados, que 
têm sintomas, é directamente proporcional 
à eficiência do seu sistema imunolôgico: Por 
isso é que as encefaütes sào mais frequentes 
em pessoas idosas, em doentes crônicos, dia- 
béticos, ou doentes corn S.I.D.A. 

Ponta Delgada: 

Açores e florianôpolis 
formalizam cooperaçâo 
para projectos culturais 
Os Açores e a cidade de 
Florianôpolis, estado brasileiro de 
Santa Catarina, vâo desenvolver 
projectos de interesse comum na 
area cultural, no âmbito de um 
protocole assinado em Ponta 
Delgada. 

Corn o objectivo de garantirem uma "nova 
dinâmica" nas relaçôes entre as duas 
regiôes, a Universidade dos Açores (UA) e 
a Prefeitura de Florianôpolis estabelece- 
ram o protocolo, que prevê apoios finan- 
ceiros aos projectos por parte das fun- 
daçôes Caspar Frutuoso e Cultural 
Franklin Cascaes. 
No estado de Santa Catarina, sul do Brasil, 
prevalecem manifestaçôes significativas da 
cultura açoriana, designadamente na gas- 
tronomia, religiosidade e artesanato. 
Essa influência résulta do povoamento por 
cerca de seis mil casais açorianos, que hâ 
cerca de 250 anos desembarcaram no 
Brasil, com o intuito de ocupar Santa 
Catarina e garantir a sua posse para 

Portugal, face à ameaça espanhola de 
reconquistar a regiào. 
Para a présidente do municipio brasileiro, 
Angela Amin, a cooperaçâo permitirâ 
desenvolver projectos que vâo contribuir 
para "consolidar a histôria" protagonizada 
pelo povoamento dos portugueses no sul 
do Brasil. 
Através das acçôes conjuntas a définir a 
nivel cultural sera assim possivel perpetuar 
o "carisma do povo açoriano", cujas mar- 
cas continuam visiveis na cidade de 
Florianôpolis, sublinhou Angela Amin. 
O reitor da universidade açoriana, Vasco 
Carcia, realçou que a cooperaçâo corn 
Santa Catarina data de 1984, ano em que 
foi assinado um acordo cientifico que per- 
mitiu a docentes do arquipélago leccionar 
no Brasil. 
Na ultima semana, a cidade de 
Florianôpolis, corn uma populaçâo de 
cerca de 332 mil habitantes, geminou-se 
corn Ponta Delgada, numa cerimônia 
integrada na deslocaçâo dos responsâveis 
municipals brasileiros à ilha de S. Miguel. 

Enquanto a vacina contra 
o VNO, que estâ neste momen- 
to a ser desenvolvida, nâo for 
produzida e administrada em 
campanhas de vacinaçào nas 
zonas endémicas, entre elas a 
provincia do Ontârio, a ùnica prevençâo pos- 
sivel é o controlo dos mosquitos para evitar a 
sua picadela. O perigo duma picada infecta- 
da começa corn o começo do verâo e acaba 
corn as primeiras geadas do outono. Como 
as larvas do mosquito se desenvolvem nas 
âguas estagnadas, todas essas fontes de mos- 
quitos, os vectores da infecçào, devem ser 
suprimidas; e elas podem estar em peque- 
nas coisas como os aglomerados de folhas 
ou frutas caidas, plâsticos, cacos, vasos, ou 
pneus. As janelas devem estar completa- 
mente vedadas por redes, os buracos tapa- 
dos, e as portas fechadas, para que os mos- 
quitos nâo entrem na habitaçâo. Os traba- 
Ihos agricolas ou de jardinagem, assim 
como as caminhadas pelas florestas, 
devem-se evitar pelo entardecer ou pela 
madrugada quando os insectos estâo mais 
activos, e, fora de casa, o corpo deve estar 
protegido das picadas dos mosquitos por 
roupa clara*, no mâximo possivel de 
extensâo; o corpo nâo coberto, deve ser 
protegido corn um produto repelente dos 
mosquitos contendo DEET. 

O facto do virus do Nilo Oeste estar 
estabelecido na regiào em que vivemos nâo 

deve ser motivo para medos 
exagerados, pois a possibili- 
dade de doença é cJtamente 
improvâvel; mas como diz o 
ditado; o seguro morreu de 
velho, ter cuidado e protecçâo 

contra os mosquitos, poderâ evitar, quem 
sabe, um mal que pode vir a ser por vezes 
muito sério. 

Em matéria de chances a inteligência 
humana tem por vezes fraca lôgica e falta de 
critério: escolhe o que pode deixar a saüde 
ou a carteira desfalcada, e nâo leva os con- 
selhos de prevençâo da doença, ou de 
poupança, a sério. No nosso nâo ter e quer- 
er ter, ou na pura ambiçâo, todos sabemos 
que a providência faz sentido e nâo se paga, 
mas, apesar disso, muita gente esquece-se 
que ela existe, e sô dâ por ela quando jâ nâo 
hâ remédio, ou vem uma desgraça. Que con- 
traste corn a improvâvel “sorte grande” 
duma lotaria: Tanta gente a pensar nela; nâo 
tem sorte; e gasta muita “massa”! 

*Os mosquitos voam curtas distâncias, preferem 

locais sombrios, e sâo atraidos por cores berrantes ou 

escuras. 

OUTROS ARTIGOS SOBRE SAÜDE E 

PREVENÇÂO DAS DOENÇAS, ENGLOBANDO 

O CORPO E A MENTE, ENCONTRAM-SE 

REUNIDOS NO LWRO SAÜDE NO CICLO DA 

VIDA 

TAP Manutençâo e Engenharia assina 
contrato de assistência corn Virgin Express 
A TAP Manutençâo e Engenharia 
(TAP/ME) assinou quinta- feira no 
Salào de Aeronâutica de Bourget, perto 
de Paris, um contrato para a 
manutençâo da frota da Virgin Express, 
assegurando um volume de negôcios 
acima do previsto para 2003. 
Segundo Jorge Sobral, vice-presidente 
executivo da empresa portuguesa, o 
valor deste contrato estâ estimado em 
15 milhôes de euros a dividir por très 
anos, mas dépende do nùmero de 
assistências realizadas durante este 

periodo. 
Para este responsâvel, o negôcio "tem 
um significado grande porque é uma 
companhia de uma dimensâo razoâvel e 
de low- cost, muito competitiva e que 
procura bons preços", permitindo a 
entrada num "mercado muito dificil". 
A TAP/ME vai prestar assistência aos 
motores CFM56-3 das 14 aeronaves 
Boeing 737-300/400 da Virgin Express, 
que passa assim a ser o quinto maior 
cliente externo, numa lista liderada 
pela Air France e SATA. 

leituras 
Palma da mâo * Cartas * Bola de Cristal * Horôscopo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mâo e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas corn problemas e 
tem ajudado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os sens problemas de Amor, Casamento, Negôcios 
e Saüde. Nenhum problema, quer ele seja grande ou 
pequeno, fica por resolver. 

Para uma consulta telefone: 

416-603-7755 
447 Bathurst Street. 

(a sul da. College) 
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BOCAS DE MENTOl 
OMOMENTODEANABAIIAO 
A comunidade diz-te, sim! 
Manuela Aguiar e José Lello 
dizem-te, sim! £u digo-te, até que 
enfîm! 

Ana 
Resolveste, e muito bem, que este àno de 
2003, séria o ano capital na tua histôria, 
que hâ muito se augurava de enorme ful- 
gurância, bastando para isso ter estado 
atento ao teu percurso universitârio, 
comunicativo, laboral e social. 
Em vez de te remeteres a pensares nos 
mistérios complicados do Fado e do des- 
perdicio que é sempre estar a contemplar 
O passade, o teu método foi o encarares 

corn pragmatisme, equilibrio e sem hesi- 

taçôes O présente. 

Tu représentas, pois, o futuro. 
Vais candidatar-te a vereadora da mega 
Câmara da Cidade de Toronto. 
Vais propor-te dar continuidade ao trabal- 
ho que jâ tens feito junto - e pelos - 
cidadàos dessa maravilhosa cidade, sejam 
eles portugueses ou nào. 
Nào tenho düvidas que os incentives sur- 
girâo de todos os lados e de todos os quad- 
rantes, porque ninguém pode ficar insen- 
sivel à importâneia da tua vitôria. 
Em Portugal disseram Manuela Aguiar e 
José Lello ( ambos indiferentes aos teus 
pensamentos politicos ) que a tua vitôria é 
fundamental, até para a nova "ordem" de 

A mitica banda de rock inglesa da regiâo. 
The Rolling Stones di, a 30 de "Esperamos que até ao final de Julho (...) 
Julho, um concerto em Toronto 
para incentivar o turismo e 
"recuperar a imagem" da cidade, 
abalada pelo surto da pneumo- 
nia atipica, anunciaram as 
autoridades canadianas. 

O Canada é o ûnico pais fora da Âsia a 
lamentar mortes devido à sindroma res- 
piratôria aguda (SRA). O pais registou 
jâ 38 mortes desde o primeiro surto do 

passade mês de Março na cidade de 
Toronto, que conta corn um total de 245 
casos provâveis e 132 cases suspeitos. 
No concerto, a realizar na baixa de 
Toronto, vâo também participar bandas 
como The Guess Who, AC-DC e Justin 
Timberlake, e os bilhetes vâo custar 
cerca de 13 euros. 
O présidente da Câmara 
de Toronto salientou a 

I importâneia deste concer- 
to para uma mudança de 

J atitude em relaçâo à segu- 
rança da cidade por parte 
da comunidade interna- 
cional, afirmando que 
"depois do concerto dos 
Stones, O mundo inteiro 
vai saber" que Toronto é 
segura. 
O objective do concerto é 
"ajudar a devolver a ener- 
gia à nossa cidade 
favorita", afirmou Mick 
Jagger numa comunicaçâo 
via video a partir da 
Europa, onde a banda se 
encontra em digressâo. 
Dennis Miller, deputado 
de Toronto e principal 
organizador do espectâcu- 
lo, afirmou que o que se 
pretende é encher os hotéis 

possamos trazer pelo menos 150.000 
dos nossos vizinhos do sul (os Estados 
Unidos) e encher todos os hotéis, das 
cataratas do Niagara a Oshawa", disse 
Miller. 
A Organizaçâo Mundial de Saûde 
(OMS) tinha alertado, em AbrÜ, con- 
tra as viagens para Toronto devido à 
pneumonia atipica, mas retirou- o uma 
semana depois. 
A digressâo europeia dos Rolling 
Stones teve inicio em 05 de Junhp em 
Munique, na Alemanha, e vai terminât 
no proximo mês de Setembro em 
Londres, depois de 41 concertos em 26 
cidades, 
O grupo tocou segunda-feira em Biibau, 
no primeiro dos quatro concertos que 
darâ em Espanha. 

Canadâ/Saûde; 

Rolling Stones 
-concerto em Toronto para 
recuperar imagem cidade 

valores que a juventude - que 
représentas - se "imponha" nos 
paises de acolhimento em prôl 
das comunidades e desse 
Portugal sem Fronteiras hâ 
muito imaginado e que tanto 
demora a ser posto em prâtica. 
Disseste-me, Ana, que sozinha 
és insuficiente. Révélas uma ideia comple- 
tamente compreensivel e espelhas um sen- 
timento inteiramente claro. 
Sozinha nào vais a lado nenhum. 
É preciso saber interpretar-te bem. Se 
queres trabalhar em missâo, é preciso que 
os eleitores cumpram a sua, expressando-te 
O seu real, lôgico, coerente e elementar 
apoio, no dia certo, no local certo. 

Mas nào temas. Vais ter com- 
panhia. Estou certo que os 
teus infinitamente milhares 
de amigos nâo deixarâo de 
arregaçar as mangas para 
nào deixarem cair essa 
atmosfera de entusiasmo 
responsâvel que te levarâ ao 

lugar que bem mereces, como todos os por- 
tugueses reconhecem. 
Por mim, espero estar lâ, humilde e 
grotesco, a aplaudir a vitôria da comu- 
nidade. 
Sei que nesse dia a lâgrima que anda por 
aqui asilada descarregarâ o seu destino 
num enorme abraço que te estâ reservado. 

eduardoaguaboa@netcabo.pt 

Comissâo de Apoio à cultura 
popular portuguesa 
Teve lugar no salâo de festas da Igreja de 
Cristo Rei, em Mississauga, um jantar de 
angariaçâo de fundos para a constituiçâo 
de uma Comissâo de Apoio à cultura pop- 
ular portuguesa no Ontârio. 
O movimento iniciou-se apôs o ganadeiro 
Fernando Marques ter visto rejeitada pela 
Sociedade Protectora dos Animais as 
Touradas de Praça, programadas para os 
dias 7 e 8 de Junho, em Brampton, e 
integradas no Cinquentenârio da chegada 
dos portugueses ao Canadâ. Para além dos 
elevados prejuizos econômicos, também 
foi sentida a falta de sensibilidade para a 
compreensâo do espectâculo que é a 
Tourada à nossa moda, sem a morte do 

Touro, sem molestar o animal, e que con- 
stitui uma tradiçâo muito nossa e que nâo 
nos deve ser negada. Os Rodeos em 
Calgary sào mais violentos que a nossa 
tourada e... "eles" fazem-nos constante- 
mente! 
A Comissâo, neste momento, é constituida 
por Jerry Coelho, Hélio Leal, José Pires, 
Carlos Avila, Joào Marques e Joe Pereira, 
vai voltar a reunir-se em breve para 
definiçâo da estratégia a seguir e a meta a 
atingir. 
O jantar efectuado constituiu um grande 
êxito. Estiveram présentes, entre outros, 
Nellie Pedro, Mârio Silva, Ana Bailâo e 
muitos empresârios amigos de Fernando 

Marques. 
Entretanto, Fernando 
Marques, vai inaugurar 
a sua Quinta "Olé 
Toiro", dias 5 e 6 de 
Julho, corn Touradas à 
Corda, Cantigas ao 
Desafio, variedades e 
muito mais. 
Info: 905 277-5581. Um 
fim-de-semana em 
cheio para quem gosta 
da festa brava e das 
Touradas à Corda à 
moda da Terceira. 

JMC 

Gravuras rupestres corn 15 mil anos 
descobertas no concelho do fundâo 
A Câmara do Fundâo apresenta sexta- 
feira a descoberta de um conjunto de 
gravuras rupestres corn cerca de 15 mil 
anos junto ao rio Zêzere, na freguesia de 
Barroca, considerando que sâo "um 
desafio" para a procura de novos vestigios 
paleoliticos na regiâo. 
Miguel Gavinhos, do Gabinete de 
Imprensa da autarquia, disse à Agência 
Lusa que as gravuras - que esta tarde serào 
apresentadas à comunicaçâo social - foram 
descobertas "num afloramento xistoso que 
margina o Rio Zêzere". 
A descoberta ocorreu no inicio do mês por 

um fotôgrafo amador e de imediato se 
"deslocaram ao local técnicos credencia- 
dos" que confirmaram tratar-se de um 
grupo de gravuras do paleolitico, corn 
cerca de 15 mil anos, acrescentou. 
"Até agora nào tinha sido registado no 
nosso concelho qualquer tipo de achado 
deste género", disse Miguel Gavinhos, adi- 
antando que o Director do Centro 
Nacional de Arte Rupestre, Antônio 
Martinho Baptista, "disse tratar-se de fig- 
uras paleoliticas relativamente raras den- 
tro daquilo que se conhece da arte 
rupestre portuguesa". 
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(Zêassléccadûs 
Ajudante de cozinheiro corn experiência, e empregado 

? para assar frangos. Tel; 905-270-5060 

< Empregada corn algiima experiência de cozinha para 
i churrasqueira fora de Toronto. Tel: 905-417-0074 

Condutores e descarregadores corn licenca G, corn 
i registo de conduçâo liinpo. Contactar Marty ou 
! Debbie Tel; 90S-73S0601 

Serralheiros corn experiência para fâbrica de grades 
de ferrû. Coirtactar: Rui Campos ou Mârio Nelo. 
Tel: 416-604-8711 

Empregado de mesa com experiencia, em part-time. 
Tel: 416-.536-5100 

Cozinheiro / a, ajudante de pastelaria, e empregada de 
balcâo para padaria era Mississauga. 
Contactar: Joe Torres 
Tel; 905-30641440. 

Mecâirico de mâquinas industrials com experiên< u 
proc.ura trabalho. Também tem experiência como sol- 
dador. Companhias interessadas telefonem para 
416-604-9859 

O livre "Harry Potter e a Ordem do 
Fénix", O quinto voliune das aven- 
turas do jovem feiticeiro, à venda 
desde a madrugada de sàbado, tem 
registado uma prcx:ura histôrica tun 
pouco por todo o Mundo. 

Na Grâ-Bretanha foram vendidos 
mais de um milhâo de exemplares 
durante o fim-de-semana, numéros 
semelhantes àqueles registados nos 
Estados Unidos. 
A Waterstones, uma das principals 
cadeias de livrarias do Reino Unido, 
garante que, no conjunto de todos os 
retalhistas, foram vendidos na Grâ- 
Bretanha mais de um milhâo de 
livros ao longo do fim- de-semana, 
tendo as lojas da cadeia vendido 

190.000 exemplares. 
Citado pelo Times, um repré- 
sentante da cadeira afirma 
que este numéro représenta 
quatro vezes mais que o 
numéro de exemplares do 
anterior volume vendidos ao 
longo de uma semana. 
Nos Estados Unidos a procura 
nâo é menor, tendo o prési- 
dente da cadeia Barnes e 
Noble, Steve Riggio, adiantado 
que no primeiro fim- de-sem- 
ana as livrarias e o "site" de 
Internet da cadeia venderam 
cerca de um milhâo de exem- 
plares, numéro que esperava 
atingir apenas no final da 
primeira semana de vendas. 

Novo volume de Harry Poner faz magia de 
vendas em todo o Mundo 

Liberianos na Costa do Marfim vivem situaçâo grave 

Amnistia alerta para refugiados 
A Amnistia Internacional alertou 
para a grave situaçâo em que vivem 
os refugiados liberianos na Costa do 
Marfim, «apanhados entre dois con- 
flitos», e apelou à intervençào 
urgente da comunidade interna- 
cional para uma operaçâo de repatri- 
amento. 
Num relatôrio divulgado - «Costa do 
Marfim. Sem escape. Refugiados 
liberianos na Costa do Marfim» -, a 
organizaçâo de defesa dos direitos 
humanos apela à comunidade inter- 
nacional e aos paises da regiâo da 

Africa Ocidental para que 
ponham em prâtica um pro- 
grama humanitârio de eva- 
cuaçâo destes refugiados, «que 
jâ nâo têm para onde virar-se». 
Segundo o documente, esta 
em risco a vida de cerca de 
70.000 refugiados liberianos, 
que fugiram do pais na 
sequêneia da guerra civil, que 
começou em 1989, e dos 
receiites conflitos entre as 
forças governamentais e os 
rebeldes. 

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

Contactem Gary Elmer: 519 432-5512. 
ou Felipe Gomes: 519 435-0616 
E-mail: fgJntemational@sympatico.ca 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

Toi: 905-820-6551 • FIK eoe-sziHiiso 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

rrango coin Coentros 
IflCRtDItnTtS: 

7 FRANCO COM CERCA DE 1 Kc 
2 CEBOLAS MéDIAS 

7 LIMàO 

* 7 MALACUETA 

7 COLHER (DE SOPAJDE MARCARINA 

* 7 COPO DE VINHO BRANCO MADURO 

3 DENTES DE ALHO 

7 BOM RAMO DE COENTROS 

^ ÔLEO PARA FRITAR 

FARINHA DE TRICO Q.B. 

^SAL 

(OnftCÇttO: 
Limpe o frango, lave-o, retire-lhe a pele e as maiores 
gorduras. Corte-os depois em quatro partes. 
Tempere toda a carne corn sal, sumo de limâo, cebolas 
às rodelas muito finas, alhos triturados e malagueta. 
Deixe tomar gosto durante 2 boras, dentro de um tacho 
de barro. 
Ponha o frango ao lume, juntamente com a margarina 
e o ramo de coentros. 
Regue corn o vinho branco e deixe estufar lentamente, 
durante 15 minutos. 
Retire os pedaços de frango do molho, passeos por farinha 
de trigo e friteos em ôleo bem quente. 
Triture o molho e adicione uma colher de coentros picados. 
Leve ao lume durante 1 minuto e rectifique o sal. 
Sirva o frango frito corn o molho por cima. 
Acompanhe com batatinhas salteadas e salada. 

Sobremesa: 

Bolo de Coco â 
Moda da aâudia 

InCREDliriTL: 
1/2 KG DE FAIUNHA 

7/2 KG DE AÇÜCAR 

* 250GR DE MANTEIGA 

200GR DE COCO RALADO 

1 COPO DE LEITE MEIO GORDO 

5 OVOS 

1 PITADA DE FERMENTO 

(OMPECÇflO: 
Bata o açùcar corn os ovos até obter uma massa 
homogénea, junte a manteiga derretida, a farinha e o coco 
ralado. Finalmente, junte o copo de leite, momo e o fermen- 
to, ao preparado anterior e bata tudo. 
Vai a fomo médio, em forma untada com margarina e 
polvilhada com farinha 

Nota: para saber se o bolo esta cozido piqueo corn um fôs- 
foro sem cabeça, se este nâo tiver massa agarrada é porque 
o bolo esta cozido. 
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Atletismo: 

Europeu He deflcientes - Festa e promessas 
no regresso a lisboa 

lateral direito Mario Sergio 
assinou pelo Sporting 

Mais de duas centenas de pessoas oferecer- 
am no Aeroporto de Lisboa uma entusiasti- 
ca recepçào aos 16 "herbis" que garantiram 
para Portugal 21 medalhas no 1 Europeu de 
atletismo para déficientes, que decorreu em 
Assen (Holanda). 
Nem os funcionarios do Aeroporto de 
Lisboa ficaram imunes à calorosa recepçào 
aos atletas portugueses e muitos se juntai am 
às sonoras ovaçôes na altura da chegada da 
comitiva, que foi também recebida pelo 
Secretârio de Estado da Juventude 

Desporto, Herminio Loureiro. 
Todos os atletas mostraram-se surpreendi- 
dos com a recepçào reservada à chegada a 
Portugal, que mereceu o colorido da Tuna 
da Escola Superior de Comunicaçào Social, 
correspondendo ao apelo do présidente da 
Federaçào Portuguesa de Desporto para 
Déficientes, Antonio Neves. 
"Esta jornada foi excepcional, nào so pelas 
medalhas e resultados obtidos, mas tam- 
bém pelos minimos conseguidos para os 
Jogos Paralimpicos. Estive permanente- 
mente na expectativa durante todos estes 
dias para saber os resultados. Estes atletas 
estiveram à altura e mais uma vez desper- 
taram a sociedade portuguesa para a sua 
causa", afirmou Antonio Neves na chegada 
da comitiva portuguesa. 
Reconhecido pela prestaçào dos atletas por- 
tugueses, Antonio Neves, fazendo alusâo ao 
"sonho" de Martin Luther King, admitiu 
que também tern dois sonhos: "a concretiza- 
çâo do Comité Paralimpico Português e a 
criaçâo de um centro de treino e estagio 
com as condiçôes necessârias para estes atle- 

tas de alta competiçào". 
Por seu turno, Herminio Loureiro fez 
questâo de endereçar os parabéns a todos os 
campeôes de Assen: "fui acompanhando 
diariamente os resultados e vibrando corn 
as vitôrias e sucessos destes atletas", confi- 
denciou, aproveitando para endereçar "um 
abraço" a toda a selecçào em nome do 
Primeiro-Ministro, Durào Barroso. 
O secretârio de Estado do Desporto 
adiantou que durante os prôximos dias 
"haverâ novidades" relativamente à Lei e 

Bases do Sistema Desportivo 
no que concerne ao desporto 
adaptado: "a lei tem 13 anos e 
esta desactualizada. Vamos 
ter uma atençâo especial para 
o desporto adaptado e para os 
principios fundamentals para 
a prâtica desportiva nesse 
campo". 
Esta foi a melhor prestaçào de 
sempre numa competiçào 
internacional da histôria do 
desporto nacional, corn a 
comitiva portuguesa a con- 

quistar na cidade holandesa de Assen um 
total de 21 medalhas: seis de ouro, dez de 
prata e cinco de bronze, uma dfra a que se 
soma a obtençào, por parte de 11 atletas, dos 
minimos para os Jogos Paralimpicos de 
Atenas 2004. 

O lateral direito Mario Sérgio assinou um 
contrato vâlido por quatro temporadas e mais 
uma de opçào corn o Sporting, anuncia o 
"site" do clube "leonino", terceiro classificado 
da 1 Liga de futebol de 2002/03. 
O futebolista, de 21 anos, que representou o 
Paços de Ferreira na época passada, afirma 

que as negociaçôes foram fâceis porque o si 
desejo "era representar o Sporting". 
Este é o primeiro reforço para Fernanc 
Santos, novo treinador do Sporting. P 
resolver esta ainda a contrataçào do defe 
central internacional paraguaio Cari 
Gamarra, jogador do Inter de Milâo, de Itâl 

Os clientes de Kluk Kluck’s 
votaram e deram a sua primazia 
aos nossos £rangos. Os francos 
mais baratos de Mississauga. 
Eiitregas ao domicflio exn breve. 

Para além dos saborosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mâo de Vaca, 
Feijoada^ Dobrada, Bacalhau de 
mil maneiras« Polvo Guizado» 
Luias, SopaSf Saladas, Sandes e 
muito mais! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 

 na esquina da Bumhamthorpe) 

E^Kt»IENnAS PELO'lÏJUEFONE! 

905 272-4459 

França ultrapassa Espanha no 
"ranking" da FIFA, Portugal dosci 
A França, campeà europeia, subiu este 
mes ao segundo lugar do "ranking" mundi- 
al da Federaçào Internacional de Futebol 
(FIFA), ultrapassando a Espanha, enquan- 
to Portugal desceu da 14“ para a 15“ 
posiçào. 
Na lista divulgada, destaque para a subida 
dos franceses, graças às très vitôrias 
alcançadas na Taça das Confederaçôes - 
onde é uma das semi-finalistas -, que estào 
agora a apenas 20 pontos do lider, o 
campeào mundial Brasil. 
A Colômbia, outra das selecçôes semi- 
finalistas da Taça das Confederaçôes, tam- 
bém teve uma progressâo assinalâvel, e 
terâ sido um dos paises corn melhores 

resultados, ao passar no "ranking" da FII 
do 22° para o 17° lugar. 
Portugal, por seu turno, mantém-se ent 
os 20 melhores, ainda que tenha descii 
um posto, sendo agora 15° por troca corr 
Repüblica da Irlanda, que subiu ao 1 
posto. 
“Ranking" FIFA: 
1. (1) Brasil 
2. (2) França 
3. (2) Espanha 
4. (5) Argentina 
5. (6) Holanda 

15. (14) PORTUGAL 

834 ponto; 
814 
762 
754 
752 

692 
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Carlos Queiroz 
apresentado coma noua 
técnica da Real Madrid 
O treinador português Carlos Queiroz foi apresentado quarta- 
feira, no Estâdio Santiago Bernabéu, como novo técnico do Real 
Madrid, formaçào que se sagrou domingo campeâ espanhola de 
futebol. 
A cerimônia de apresentaçào do antigo seleccionador nacional e 
treinador do Sporting, que rende Vicente del Bosque no cargo, 
ocorreu as 18:30 locals. 
De acordo com a imprensa espanhola, o treinador português, 
que se sagrou esta temporada campeâo ingles de futebol no 
Manchester United, clube em que ocupou o cargo de técnico- 
adjunto de Alex Ferguson, deverâ vincular-se aos "merengues" 
por duas temporadas. 

Boxe; 

Lennox Lewis 
continua campeâo 
o pugilista inglês Lennox Lewis continua 
com o cinturao de campeâo de pesos-pesa- 
dos do Conselho Mundial de Boxe 
(WBC), ao derrotax no sabado o ucrani- 
ano Vital! Klitschko ao fim de seis 
asscdtos. 

Lewis, de 37 anos e com 116 kg, aplicou 
um golpe duro na palpebra esquerda do 
adversario, o que obrigou o arbitro a inter- 
romper o combate no sexto round e dar a 
Vitoria ao britânico. 
Na ocasiao, Klitschko tinha vantagem 
pontual (58-56) e nâo ficou satisfeito com a 
decisao do juiz em terminar o combate. 

Alvaro 
Magalhaes 
sera adlunto He 
Camacho no Benflca 

O antigo jogador do Benfica Àlvaro | 
Magalhaes, que na ültima época foi 
treinador da Naval 1° de Maio, serâ o 
adjunto de José Antonio Camacho na 
equipa técnica do futebol do Benfica, 
na época 2003/04. 
O acordo entre o treinador e o 
Benfica, representado por Luis Filipe 
Vieira, présidente da Benfipa SAD, 
foi conseguido segunda-feira à tarde, 
segundo noticia do site do clube na 
Internet. 
Alvaro Magalhaes, de 37 anos, jogou 
nove épocas pelo Benfica, ganhando 
quatro campeonatos e quatro taças de 
Portugal, além de ter estado na final 
da Taça UEFA (1983) e em duas 
finals da Taça dos Campeôes (1988 e 
1990) perdidas pelo clube da Luz. 

I 
I 
I 
I 

Torneio de Futebol 
do TorontoSupra 

jogadores e, este ano, 5 categorias: | 
Under 8, U 9, U 10 (mini field), e U 12 | 
e U 13 (full field). | 
Para outras informaçôes contactem | 
Victor Craveiro: | 
vcattorontosupra@hotmail.com | 

O TorontoSupra Soccer Club vai 
patrocinar o "Third Annual Sponsor 
Cup", que terâ lugar nos dias 9 e 10 
de Agosto de 2003. 
No passado ano, o torneio abriu as 
portas a très categorias etârias de 

Présidente do Real Madrid 
assegura continuidade de 
Luis Fige no clube 
o présidente do Real 
Madrid, Florentino Pérez, 
assegurou terça-feira que o 
médio internacional por- 
tuguês Luis Figo conti- 
nuarâ no clube, apesar dos 
rumores sobre a sua even- 
tual saida devido ao 
ingresso do inglês David 
Beckham. 
A continuidade de Luis 
Figo, que tem contrato até 
2006, foi questionada devi- 
do à contrataçào de 
Beckham, que joga habi- 
tualmente na mesma 
posiçâo do futebolista por- 
tuguês. 

Quanto à saida do 
treinador Vicente Del 
Bosque, anunciada na 
segunda-feira, Pérez 
referiu que o Real Madrid 
nécessita agora de um téc- 
nico que "tenha uma 
bagagem mais técnica e 
tâctica". 
O présidente do clube 
madrileno admitiu ainda 
que o português Carlos 
Queiroz, actualmente 
treinador-adjunto do 
Manchester United, dis- 
pôe desse perfil e é uma 
das hipôteses para suceder 
a Del Bosque. 

iŸHoe.U<LŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Residentes Permanentes no Canada 

Fernaxida 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, com 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 

M29 
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Benfica em 
acordo corn o Boavista 
para a contrataçâo 
de Ricardo 
Benfica e Boavista chegaram a acordo para a transferên- 
cia do guarda-redes Ricardo para a Luz, devendo agora os 
"encarnados" de Lisboa negociar directamente corn o ti- 
tular da baliza da selecçâo portuguesa de futebol. 
Embora sem adiantar pormenores, o "site" das âguias afir- 
ma ser "total" o acordo entre os dois clubes e acrescenta 
que "o Boavista autorizou o Benfica a negociar com o 
jogador", o que deve acontecer "nos prôximos dias ou 
boras". 
Nascido em 11 de Fevereiro de 1976 no Montijo, Ricardo 
Alexandre Pereira, 27 anos, représenta o Boavista desde a 
temporada de 1995/96, tendo conquistado o titulo 
nacional em 2000/01. 
Suplente de Vitor Baia no Mundial2002 - onde Portugal 
nâo logrou ultrapassar a primeira fase -, o jogador tem 
sido titular da équipa das "quinas" desde que o brasileiro 
Luiz Felipe Scolari assumiu o cargo de seleccionador de 
Portugal. 

FC Porto e Tottenham 
connrmam 
transferência de 
PosOga 
o avançado internacional português Hélder Postiga, do FC 
Porto, vai représentât nas prôximas cinco temporadas o 
Tottenham, tendo a transferência sido jâ confirmada ofi- 
cialmente pelos "dragôes" e pelo clube inglês. 
Em comunicado divulgado pelo "site" oficial do clube, o 
conseüio de administraçâo da FC Porto - Futebol, SAD 
comunica que a transferência foi realizada pelo valor de 
6,26 milhôes de libras, aproximadamente 9 milhôes de 

SOfIJt Dt... 
M39 

P roblemas da pele 
Eczema 
Si sterna genito-urinârio 
reprodutivo 
Impotência 
Infertilidade 
Bronquite 
Gripe 
Asma 
Colite 
Obstipaçâo 
Diabetes 

Tensâo alta 
Indigestâo 
Depressâo 
Artrite   
Dores de cabeça e 
enxaquecas 
Lumbago 
Ciâtica 
Entorses 
Pescoço tenso 
Tendinite 
Neuralgia Trigeminal 

Consulte o Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CIJNICA DE ACUPUNTURA 

E MEDICINA OCroENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas mâos 
de um médico português. 

CONSULTAS POBAPONTAMENTO. Contacte; 

416-534-0937 

Calado abandona 
Betis corn 
"sentimento de 
frustraçâo" 
o médio português Calado, do 
Betis de Sevilha, admitiu quinta- 
feira que vai abandonar "corn um 
sentimento de frustraçâo" o clube 
espanhol, quando faltam très 
anos para terminât o contrato. 
José Antonio Calado Süva, que 
apenas jogou sete encontros da I Liga espanhola, 
disse que nâo teve oportunidade de mostrar o que 
vale, pelo que abandona o clube corn uma sensaçâo 
de frustraçâo. 
"Saio frustrado por nâo ter podido devolver tudo o 
que me deram", disse, acrescentando nâo ter expli- 
caçâo para o facto de nâo ter feito très jogos seguidos. 
Calado, que chegou ao Betis na temporada 
2001/2002 oriundo do Benfica, pretende encontrar 
outro clube rapidamente mas mostrou- se reticente 
em ir para o FC Porto. 

\ 

euros, mas sublinha que este montante pode vir a ascender 
a 8,35 milhôes de libras (12 milhôes de euros), consoante o 
"numéro de jogos e a performance que o jogador vier a 
reaJizar pelo Tottenham". 
Também o Tottenham confirmou jâ o negôcio corn o FC 
Porto, indicando que Hélder Postiga é "um dos jovens 
avançados mais promissores da Europa" e "um adepto-con- 
fesso dos ' Spurs'". O avançado português, de 20 anos, que 
esta época marcou 13 golos na I Liga, viajou para Londres 
na companhia do director-geral da SAD portista, Fernando 
Gomes, e jâ terâ reahzado os habituais exames médicos. 

Um postal do Rilhas 
o bom do Rilhas mandou- 
nos um simpâtico postal 
ilustrado da Africa do Sul. 
Retirando o blâ-blâ-blâ da 
praxe, deixamos ao dispor 
do leitor, a noticia: 
"... depois de uma semana 
de estâgio no Uganda corn 
a selecçâo Nacional da 
Lybia, jogâmos ontem aqui 
em Botswana, Africa do 
Sul, e ganhâmos por 1-0. 
Agora basta um empâte 
contra o Congo dentro de 
duas semanas para qualifi- 
carmos para a Taça de Africa."... 
É assim, o Rilhas lâ anda na sua cruzada de treinador de 
futebol, se calhar a cantarolar uns faditos nas horas vagas 
e saudosas. 
Ao nosso amigo Rilhas, desejamos saùde e êxito. 

Académica de Coimbra; 

Artur Jorge assegura 
que continuarà corne 
técuico da Académica 
Artur Jorge assegurou que conti- 
nuarâ a ser treinador da équipa de 
futebol da Académica de 
Coimbra na prôxima temporada, 
embora ainda nâo tenha sido ofi- 
cializado qualquer contrato. 
O chefe do departamento de fute- 
bol da Académica, Joâo Bandeira, 
confirmou a afirmaçâo do técnico 
que assegurou a manutençâo do 
clube na 1 Liga, dizendo que nâo é 
necessârio qualquer contrato, bas- 
tando apenas a palavra do 
treinador. 
Artur Jorge aproveitou o momenta para confirmar a pro- 
moçâo do jovem José Castro â équipa principal, uma vez 
que vê nele um jogador de grande future. 
Defesa central, que representou a selecçâo de "espe- 
ranças" que venceu o torneio de Toulon (França), José 
Castro alinhava na équipa B dos "estudantes", mas nas 
ultimas jornadas do ultimo campeonato foi convocado 
corn regularidade, embora sem jogar. 

Os nossos meninos de Dure 
Como noticiâmos na altura que visitâmes 
Halifax, os nossos luso-canadianos Simâo Lima 
Barbosa e Kayla Pirita Marques, atletas de 
ginâstica em representaçâo da provincia do 
Ontario, conquistaram medalhas de Ouro, tal 
como toda a équipa do Ontârio, vencedora dos 
Jogos Inter-Provinciais. 
A Kayla, de 14 anos de idade, treina 22 horas 
por semana e é atleta do Scarborough Gym- 
Elites e é considerada uma das melhores 
"Vaulters" do Ontârio. O Simâo, da mesma 
idade, é atleta do Markham Gynastics Club, 
especialista em "Floor Routine". 
Em Halifax, nos "Eastern Canadian Gynastics 
Championships", a Kayla conquistou a Medalha 
de Ouro individual na sua rotina e a medalha 
de Ouro da équipa. O Simâo, a Medalha de 
Cobre na sua especialidade e a Medalha de 
Ouro da équipa. 
Dois meninos de Ouro da Comunidade. Agora, 
toca a preparar para os Olimpicos! 

Simâo e Kayla emergando as medalhas 
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Carlos César, José A maut, Pauleta e Mota A maral ^ 

Présidente do governo: 

Pauleta é um simbolo 
Pat Pauleta, Dr. Mota Amaral, Pauleta e o 

Présidente Carlos César, apôs a entrega da 

medalha aojogador. 

O présidente do Governo Regional 
dos Açores, Carlos César, conside- 
rou, sexta-feira à noite, que 
Pauleta é um simbolo, nâo sô para 
as geraçôes mais jovens como para 
os açorianos mais velhos, e “o 
mais relevante embaixador dos 
Açores na Europa e em outras pa- 
ragons onde O futebol é paixâo e 
mensageiro ”. 

Carlos César falava na cerimônia de 
imposiçào da Comenda da Ordem de 
Mérito ao futebolista açoriano, que lhe foi 
atribuida pelo Présidente da Repüblica, 

cerimônia que foi presidida pelo prési- 
dente da Assembleia da Repüblica, Mota 
Amaral, e na quai participaram, igual- 
mente, o ministro-adjunlo do primeiro- 
ministro, José Luis Arnaut, e o director 
regional da Educaçâo Fisica e Desporto, 
Rui Santos. A homenagem decorreu no 
polidesportivo anexo à Escola Bâsica de 
Sào Roque, freguesia natal de Pauleta, nos 
arredores de Ponta Delgada. 
Na ocasiào foi, igualmente, entregue ao 
avançado do Bordéus o troféu corn que foi 
distinguido na ediçâo deste ano da Gala 
dos Campeôes Açorianos, pela sua partici- 
paçào constante na selecçào nacional de 

futebol. 
Na sua intervençâo, o présidente do 
Governo Regional afirmou que a condeco- 
raçào de um açoriano, “qualquer que ele 
seja, é motivo de orgulho e engrandeci- 
mento do acervo do contributo relevante 
dos nossos concidadâos”, mas salientou 
que, em sua opiniâo, a distinçâo de 
Pauleta tem significados suplementares, 
destacando, neste aspecto, que o “seu per- 
curso e a sua carreira desportiva, interca- 
lados por uma desatençào nacional, sào 
também tipicos do que aconteceu e acon- 
tece a muitos vultos da nossa histôria, que 
se distinguiram ou se distinguem nos mais 
variados sectores’’. 
Para Carlos César, outra caracteristica que 
marca a personalidade do jogador é o 
facto de gostar de estar entre a sua familia 
e na sua terra. “A sua fama nâo o embria- 
ga. A sua sede é as suas origens. O seu 
desejo e a sua prâtica, desde o gesto do 
golo às acçôes dirigidas às pessoas, moram 
aqui - na nossa terra”, concluiu o chefe do 
executivo açoriano. 

Intervensâo do Présidente do Governo 
Texto integral da intervençâo do 
présidente do Governo Regional, 
Carlos César, na cerimônia de 
homenagem e imposiçào da 
Comenda da Ordem de Mérito ao 
futebolista Pauleta: 

“Permita-me, caro Pauleta, que use da 
palavra, de forma breve, mas simultane- 
amente sincera e sentida. Em primeiro 
lugar, para agradecer a Vossa 
Excelência, senhor Présidente da 
Assembleia da Repüblica, a oportu- 
nidade que me é dada para ficar associa- 
do, pessoalmente, e em nome do 
Governo, a esta justissima cerimônia de 
homenagem e imposiçào de Comenda 
ao Pedro Miguel Carreiro Resendes, ou 
Pauleta, como todos nôs o conhecemos, 
na sequência da decisâo do senhor 
Présidente da Repüblica. 
Se a condecoraçào de um açoriano, qual- 
quer que ele seja, é motivo de orgulho e 
do engrandecimento do acervo do con- 
tributo relevante dos nossos conci- 
dadàos. A distinçâo de Pauleta - “O 
Ciclone dos Açores”, de que sempre me 
fala o comissàrio Barnier, todas as vezes 

que nos encontramos - tem significados 
suplementares. 
Um deles sera, sem düvida, a circunstân- 
cia do Pauleta ser, hoje, o mais relevante 
embaixador dos Açores na Europa e em 
outras paragens onde o futebol é paixâo 
e mensageiro. 
Outro, serâ o facto de todo o seu sucesso 
ser marcado por qualidades invulgares 
de humildade, coragem e persistência, 
numa sintese tâo perfeita da forma como 
gostamos de distinguir os açorianos 
entre os cidadâos do Mundo. 
Outro ainda, é que o seu percurso e a sua 
carreira desportiva, intercalados por 
uma desatençào nacional, sào também 
tipicos do que aconteceu e acontece a 
muitos vultos da nossa histôria, que se 
distinguiram ou se distinguem nos mais 
variados sectores. Hoje, Pauleta é tam- 
bém motivo de admiraçâo nacional, e 
incorpora na mais alta representaçào 
portuguesa do futebol, o sonho lusitano 
de contribuir para a vitôria de um pais 
eu tanto a procura. 
Finahnente, Pauleta, também agraciado 
na Gala dos Campeôes Açorianos, 
tornou-se um simbolo, nâo apenas para 

as geraçôes mais jovens, como também 
para velhos açorianos, como o meu pai, 
para quem sô vale a pena ver o jogo se e 
enquanto ele jogar. 
Depois, Pauleta gosta de estar entre nôs, 
entre a sua familia e na sua terra. A sua 
fama nâo o embriaga. A sua sede é as 

suas origens. O seu desejo e a sua prâtica, 
desde o gesto do golo às acçôes dirigidas 
às pessoas, moram aqui “ na nossa terra. 
Que pode mais dizer o présidente do 
Governo dos Açores, do que dar toda a 
força a duas palavras finais: parabéns e 
obrigado.” 

T 
l'iiHii 

CONFIE EM 
EXPERIÊNCIAE 
HONESTIDADE 
AO VOSSO 2612 St. Clair Ave. W 

(esquina corn a Jane St J Tormto 

Estimativas gratis Tel./FaX: 416-533-2439 



32 Quinta-feira, 26 de Junho, 2003 OESPORTO O Milénio 

se concretizem aos poucos e directamente 
proporcionais à boisa do vosso clube. E, 
como sabem, os cordoes das boisas estâo 
bem apertados, tal como nos temos o cinto 
no ultimo buraquinho... 
E, também sabem, o futebol português é 
um buraco... sem fundo! 
O que nos vale é o futebol mais jovem. A 
Selecçâo de Sub-20 ganhou o Torneio de 
Esperanças de Toulon, em Erança, vencen- 
do na final a Italia, por 3-1. 
O que mais lamentamos, é ver os nossos 
jovens e bons jogadores serem marginaliza- 
dos pelos chamados grandes (burros!) para 
dar lugar a estrangeiros, normalmente, sem 
categoria e que custam um dinheirào. Um 
"marquetingue" que nào entendemos! 

JMC 

Nâo hà nada a fazer. Todos os anos, no defeso, a conversa 

é sempre a mesma: Este val para ali, aquele val para 

acolà, afinal talvez para outro lado, se calhar fîca, etc... 

Corn estas trocas e baldrocas, os jornalis- 
tas inflacionam os preços dos jogadores e 
atiçam os apaixonados contra este ou 
aquele clube, opôem uns treinadores con- 

tra outros, o mesmo 
acontecendo corn 
agentes oficiais e diri- 
gentes. O importante é 
vender papel, conquistar 
ouvintes, captar audiên- 
cias. Guerra global. O 
jornalismo de hoje nâo se preocupa em 
narrar factos, apontar acontecimentos, 
apenas e sô enche os olhos e os ouvidos 
das pessoas corn sensacionalismos, frases 

feitas e especulaçôes. No fim se verâ. 
E, se por acaso, acertam em algum do 
"barro que atiraram à parede", meu Deus, 
que estendal de auto elogios ao autor e ao 
ôrgâo de informaçào que serve! 
E a sociedade que temos. 
Assim, de concrete, o portista Capuche 
assinou pelo Glasgow da Escôcia; Bosingwa 
do Boavista saltou para o FC Porto; o late- 
ral do Paços de Ferreira Mario Sérgio acer- 
tou corn Sporting CP e, o treinador 
Camacho, continua no Benfica por um ano 
e mais outro de opçào. E, o guarda-redes da 

Selecçâo de Portugal 
e do Boavista, 
Ricardo, "acertou 
contas" corn o 
Benfica. 
A partir daqui, até 
ao momento que 
escrevo, s6 tentativas 
e especulaçôes. Figo 
em Italia? O Déco 
neste e naquele? 

Fulano e cicrano no Benfica, no Sporting 
ou no FC Porto? 
Ena tantos! Mais calma, rapaziada. Nâo 
corram atrâs dos sonhos. Deixem que eles 

OnCULttOSO DE SfU POIÏÏUCUÊS 

A cerveja da comunidade 
THMÜ LàatBEhrôgCa 

Antôiuo Neiva - Toronto 
Resp.: 1956. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 
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CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 
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