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No Domingo, as incertezas 
quanto às probalidades de 
chuva confirmaram-se mas, 
mesmo assim, muita gente se 
deslocou ao verdejante Madeira 
Park para se deliciarem corn 
um dia ao ar livre, divertirem- 
se corn as festas de Sào Pedro e 
participarem na cerimônia 
comemorativa do Dia da 
Autonomia da Madeira -que se 
comemora anualmente no dia 1 
de Julho (tal como o Dia do 
Canada)- mas que, os respon- 
sâveis do Canadian Madeira 
Club-Madeira House 
Community Centre, resolveram 
antecipar dois dias por ser mais 
fâcil e prâtico concentrar as 
pessoas no Madeira Park, ao 
domingo. 
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Escola do First 
Portuguese 
-Festa dos Alunos 

Decorreu na sala de con- 
vivio do First Portuguese 
Canadian Cultural 
Centre a festa de entrega 
de Certificados de 
Aproveitamento aos 
alunos que mais se dis- 
tinguiram no ano lectivo 
e, duas Boisas de 
Estudo, oferta da 
Academia do Bacalhau 
de Toronto. 

^ Pâgina 11 
► Pagina 8 

Grupo Totta 
convivio e simpatia 
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Férias, férias, férias! 
Quem nào gosta, quem nâo précisa de férias? 
Eu precise, e de que maneira! 
Por isso, e ao contrario do que é habituai câ na casa, vou de férias e... fecho a loja! 
E a primeira vez que tal acontece. Desta vez encerramos o Milénio por 3 semanas -dias 10, 17 e 24 de Julho- 
por total falta de pessoal que pudesse dar continuidade enquanto um de nos fosse de férias, corn faziamos 
anteriormente, pois contâvamos corn o Domingos Melo para superar as faltas. Agora, corn a inesperada 
saida do Domingos, ficâmos "descalços" por uns tempos. Jâ que ele foi de férias, por câ copiâmes o geste. 
Toma! 
Pedimos desculpa e paciência aos nossos fiéis amigos, patrocinadores e leitores, por este corte nas ediçôes de 
O Milénio. Sâo apenas très (3) semanas. 
Vamos carregar baterias para depois continuar e, se possivel, melhorar. Ok? 
Espero que também tenham boas férias. 

JMC 

Tu Cft Tu Lft 
Olâ, gente aniiga! 
Alguns de vôs, tal como eu e a équipa de 
O Milénio, vâo de férias. 
Onde quer que as gozem, sejam cuida- 
dosos, felizes e tenham um bom regresso. 
O reste sâo cantigas. 

Que tal um passeio de barco no Lago 
Ontârio? 
É refrescante e revigorante. Aproveite os 
muitos cruzeiros que vâo surgir nos meses 
quentes de Verâo. Por exemple, a Flô da 
Silva organiza um cruzeiro com almoço, 
divertimentos e prémios, domingo, dia 13 
de Julho. Vâ corn a Flô e os seus amigos: 
416 588-9837. Passeie e divirta-se. 

O conhecido Carlos Botelho, o propri- 
etârio de Capelas Constraction, vai orga- 
nizar o seu Torneio de Golfe Anual, dia 
19 de Julho e o seu habituai BBQgigan- 
tesco na quinta que possui em Laurel, na 
Dufferin 10, entre a Estrada #89 e a #9, a 
noroeste de Orangeville. 
Um dia inesquecivel para quem gosta de 
jogar Golfe e "dar ao dente" em boa com- 
panhia. 
Nâo estâo de acordo? Inscrevam-se e 
lutem por um "buraco" ao Sol... 

Uma nossa leitora da Florida enviou-nos 
um E-maQ corn um pedido que, julgamos, 
poderâ servir de base a uma nova vida para 
alguma senhora da nossa comunidade. 
A pessoa em questâo, tem a sua mâe, de 
80 anos de idade a viver na Spadina e 
Bathurst, em Toronto. Dada a idade, pré- 
cisa de levar a sua mâe para a Florida. 
Assim, pede-nos que dê a noticia de que 
précisa de senhora portuguesa que possa 
tomar conta de sua mâe na Florida pois, 
a idosa senhora, quer alguém de Toronto, 
da sua vizinhança e confiança. 
As senhoras interessadas que contactem 
pelo E-mail: FiABERSR@aol.com 

O Secretârio Gérai do PS, Eng. Ferro 
Rodrigues visita Toronto de 7 a 9 de 
Julho. 
Antonio Dionisio, Business Manager da 
UWU Local 183, enviou-nos o programa 
oficial da visita. 
Dia 7, pelas 09h30, 
visita à sede da 
Secçâo de Toronto 
do Partido 
Socialista. Das 
lOhOO às 15h30, 
passeio pela 
Dundas St. até à 
Augusta Avenue, 
corn paragem em vârios estabelecimentos 
portugueses, como por exemplo, agêneias 
de viagens, a CIRV-fm, corn intervalos na 
Padaria Brasil e nas Pastelarias Caldense 
e Nova Era. Chegado à Augusta faz a 
caminhada inversa mas pela College 
Street. As 18h30, jantar no Restaurante 
Nova Casa Abril com empresârios e ou- 
tras individualidades da Comunidade 
convidados pela Comissâo Organizadora. 
Dia 8, entre as lOhOO e as 16h00, encon- 
tros corn a Comunicaçâo Social de lingua 
portuguesa de Toronto. Às 18h30, Jantar 
de Gala na sede do Universal Workers 
Union, Local 183. 
Dia 9, programa privado a anteceder o 
regresso do Eng. Ferro Rodrigues a 
Lisboa. 
A Comissâo Organizadora da visita 
salienta a disponibilidade de Ferro 
Rodrigues se deslocar a Toronto numa 
altura em que muitos se afastam corn a 
fobia da pneumonia atipica. Ferro 
Rodrigues desloca-se a Toronto "sem mâs- 
caras e sem medos". 
Em apreço por este gesto, a Comissâo 
Organizadora apela aos portugueses para 
que participem no passeio que Ferro 
Rodrigues vai dar na Dundas e na 

College, dia 7 de Julho, entre as lOhOO e 
as 16h00. Mais informaçôes: 416 241-1183, 
ou 416 451-1130. 
As nossas boas vindas ao Eng. Ferro 
Rodrigues. 

Os Caboverdianos de Toronto e arredores 
vâo comemorar o 28o. Aniversârio da 
Independência de Cabo Verde, na sede- 
social da Associaçâo Democrâtica luso- 
Canadiana, em Toronto. A Associaçâo 
Democrâtica em solidariedade corn os 
caboverdianos cedeu o salâo que, sâbado, 
dia 5 de Julho, vai ser pequeno para os 
festejos. 
Comida tipica, atracçôes caboverdianas e 

muita animaçâo. Info: 416 534-3451. As 
nossas felicitaçôes ao caboverdianos. 
A propôsito da Associaçâo Democrâtica 
Luso-Canadiana, lembremos que rea- 
lizam o seu piquenique anual, Domingo, 
dia 6 de Julho, no Parque Camôes. 
Sardinhas e febras para todos. Jogos e 
divertimentos. Informaçôes: 416 534-3451. 

Jâ têm por onde escolher. 
Aproveitem o mâximo deste Sol que Deus 
nos envia nâo se sabe até quando. 
Voltamos dia 27 de Julho. 
Até lâ aquele abraço. 

JMC 

Foto da semana 

I PORTO; I 
I O Duque Henrique do Luxemburgo conversa com o présidente Joi^ | 
I Sampaio depois de ter sido admitido na Confi'aria do Vinho do Porto; | 

— 
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Gelebraçâo do 
Dia do Canada 

Cerca de 75 mil pessoas reuniram-se em 
frente ao parlamento canadiano, dia 1 de 
Julho, para celebrar o Dia do Canada que 
marcava o 136° aniversârio do pais, segun- 
do apurou agendalusa.com. “Temos 
muitos motivos para celebrar”, disse o 
primeiro ministro Jean Chrétien aos jor- 
nalistas, momentos depois de ter chegado 
à celebraçâo. “Somos uma naçào privile- 
giada, extremamente respeitada em todo o 
mundo”, adiantou. 

A governadora gérai do Canada, Adrienne 
Clarkson, chegou, juntamente corn o mari- 
do - o conhecido escritor John Ralston 
Saul - numa carruagem puxada a cavalo, 
saudando a multidào ali présente, antes 
de inspeccionar a guarda de honra das 
Forças Armadas Canadianas. No entan- 
to, o interesse da celebraçâo prendeu-se 
corn o entretenimento que se seguiu à 
parte oficial. 
Falando no que foi a ültima celebraçâo do 

Dia do Canadâ como primeiro ministro, 
Jean Chrétien disse â multidào que este foi 
um dia para se ter orgulho de todos os 
feitos conseguidos pelo Canadâ. “Este é o 
dia do ano em que todos parecemos sentir 
e admirar o verdadeiro sentido da naçâo”. 

concluiu Chrétien. 
O concerto da noite foi variadissimo e con- 
tou corn a presença de vârios talentos 
canadianos, incluindo The Guess Who, 
Kevin Parent de Quebeque e Leahy, grupo 
de dança celta. 

OMS retira Toronto da lista de SARS 
A Organizaçâo Mundial de 
Saüde anunciou que Toronto 
jà nâo faz parte das cidades 
afectadas pelo virus da 
pneumonia atipica. 

Ao que apurou agendalusa.com, a porta- 
voz da OMS, Christine McNab, disse que 
estâo “confiantes que a cadeia de trans- 
missâo de humana para humano jâ foi 
interrompida naquela cidade”. Jâ pas- 
saram mais de 20 dias desde o registo da 
ültima infecçào pela Sindroma 

Respiratôria Aguda, ou seja, o équivalente 
a dois periodos de incubaçâo do virus. 
Na lista ficou apenas o nome de Taiwan 
como o ünico lugar onde a doença ainda 
nâo foi controloda. No entanto, se nâo 
existerem novos casos esta semana, a 
OMS poderâ também declarâ-la sem 
ameaçâo de pneumonia atipica durante 
o fim de semana. 
“Trata-se de uma enorme vitôria para a 
saüde püblica, esta fase que esperamos 
venha a ser a ültima neste emergéncia 
globlal criada hâ alguns meses”, disse o 

Dr. David Heymann, 
director executive do 
departamento de doenças 
transmissiveis da 
Organizaçâo Mundial de 
saüde. 
Esta é a segunda vez que 
Toronto é retirada da lista 
de lugares corn pneumo- 
nia atipica. A primeira 
ocorreu a 14 de Maio, 
para ter voltado a 26 do 
mesmo mês corn o surgi- 
mento de um novo surto 
em quatre hospitals da 
cidade. No entanto, o 

Concurso: Envie 1 quadra aos Pioneiros 
A CIRV-fm e o semanârio O Milénio abriram um concurso de QUADRAS dedica- 
do aos PIONEIROS portugueses do Canadâ, cuja caminhada oficial se iniciou em 
13 de Maio de 1953. A entrega de cada QUADRA serâ feita até 31 de Julho e, os 
prémios, serâo entregues no "Portuguese Day", na Paramount Canada's 
Wbnderland, Domingo, dia 24 de Agosto. 
Os très primeiros autores receberâo prémio e entrada grâtis no "Portuguese Day" e 
ainda prémios valiosos de Manata Jewllery: 
lo. prémio, um relôgio Citizen no valor de $200. dôlares; 2o. prémio, um anel de 
ouro 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 

segundo surto nâo colocou Toronto na 
lista de cidades a evitar, uma vez que nâo 
representou um perigo tâo grande para a 
saüde püblica. 
Embora ainda existam nos centros hospi- 
talares algumas pessoas contaminadas 
corn o virus, McNab disse que o risco 
para o püblico é “extremamente baixo, 
quase inexistente”. Cerca de 21 pessoas 
encontram-se hospitalizadas em Toronto 
corn pneumonia atipica, onze das quais 
em estado considerado critico. 
Ao todo - e desde o primeiro surto - 38 
pessoas faleceram corn pneumonia 

atipica e houve, no Ontârio, 248 casos 
provâveis da doença. McNab felicitou a 
maneira como as autoridades de saüde 
püblica souberam controlar o segundo 
surto em Toronto. No entanto, McNab 
adiantou que ainda é muito cedo para 
afirmar que a doença esta controlada a 
nivel mundial. “Temos que estar atentos 
porque se uma ou duas pessoas ficarem 
contaminadas, algures no mundo, 
poderâo causar um novo surto. Por isso, 
temos que continuar a vigilância para que 
nâo se crie uma situaçào semelhante a 
que atravessâmos”. 

Se procura mobilias... Boas 
onitas 
aratas 
om serviço 

..s6 hà um local, 
Aituova Furniture Plus! 

Uma casa que corre o mundo para escolher os melhores 
estilos em môveis e artigos para decoraçâo e lhe dà a 

garantia dos melhores preços! 

UlSITE lA A ABTNOWA fUBNiniBE PlUS 

1)1 ijjjj ïuiujjiü 
416-53S-1133 
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Grianças roubam carro am Oeiras 
Dois menores de etnia africana, 
de 9 e 10 anos, roubaram a inicio 
da s'emana uma viatura ligeira, 
em Paço d’Arcos, Oeiras, tendo a 
aventura acabado quando albar- 
roaram um carro da Policia que 
os perseguia. 

Segundo uma fonte policial, os dois 
menores jâ anteriormente tinham tenta- 
do assaltar um outro automôvel, tendo a 

PSP sido avisada da ocorrência. 
Os dois pequenos meliantes rapida- 
mente conduziram o carro que tinham 
acabado de furtar, um Lancia Y-10, para 
um descampado, sempre corn um carro- 
patrulha no encalço. 
Nas diversas manobras de fuga que ten- 
taram, o condutor do carro - que a PSP 
nào adiantou a identidade - acabou por 
chocar contra a viatura policial, pondo 
termo à aventura. 

Hâ fortes suspeitas que, pelo menos um 
destes menores, o garoto de nove anos, 
seja o mesmo que na zona, hâ poucos 
dias, uma senhora apanhou em fla- 
grante, quando tentavam roubar o seu 
carro estacionado à porta de casa. 
Nessa altura, a mulher conseguiu cap- 
turar o garoto, mantendo-o sob detençâo 
até à chegada da Policia, a quem o entre- 
gou. Nessa altura, o miüdo foi entregue 
aos pais. 

O Milénio 

Dois detidos por suspoita do 
tràfego de droga 

PONTA DELGADA: 

Problemàtica das quotas 
leiteiras nos Açores 

Dois homens estâo detidos preven- 
tivamente por suspeita de tràfico 
de drogas sintéticas, alegadamente 
vendidas através da Internet 

Um dos suspeitos foi detido em Lisboa e 
outro na Margem Sul, segundo a Policia 
Judiciâria. As detençôes 
resultaram na apreensâo 
de uma quantidade da 
substância activa do ecsta- 
sy com elevado grau de 
pureza, o necessârio para 
produzir 50 mil comprimi- 
dos. No decorrer das ope- 
raçôes de detençâo, a PJ 
apreendeu ainda dezenas 
de milhares de comprimi- 
dos e ampolas de produtos 

farmacêuticos opiâceos, alucinogéneos, 
barbitùricos e esterôides anabolizantes. 
Um dos detidos comercializava as drogas, 
alegadamente, através da Internet. 
Os suspeito recebei as notas de encomen- 
da através de um site, remetendo posteri- 
ormente os produtos pelo correio para des- 

tinos como o Brasil, 
Estados Unidos da 
América e Israel. 
Os materials apreendi- 
dos foram adquiridos na 
Tailândia, em Espanha, 
na Austria e na 
Roménia. A PJ admite a 
hipôtese de parte destes 
produtos terem sido 
comprados a empresas 
nacionais. 

O présidente do Governo Regional dos 
Açores, Carlos César, disse em Ponta 
Delgada que, nem o executivo, nem os 
lavradores açorianos, se devem conformar 
corn o que se passou na recente reuniào do 
Conselho dos ministres da Agricultura da 
Uniâo Europeia, relativamente, à pro- 
blemâtica das quotas leiteiras. 
O présidente, qne falava à comunicaçào 
social, no final de uma reuniào de trabalho 
que manteve, no Palâcio de Sant'Ana, corn 
os responsâveis pela Federaçào Agricola 
dos Açores, e na quai também participou 
o secretârio regional da Agricultura e 
Pescas, disse que a Regiâo nâo pode deixar 
que o insucesso verificado no processo 
négociai se prolongue sem uma soluçâo 
favorâvel aos interesses açorianos. 
Carlos César garantiu que o seu Governo 
vai continuar a lutar, em nome da sua 
legitimidade politica, na defesa intransi- 
gente da posiçâo de referenda que sempre 
teve sobre esta matéria e que é a incorpo- 
raçâo na quota efectiva, das 73 mil 
toneladas, acrescidas do correspondente 
ao crescimento do auto consumo anual. 
Na reuniào desta manhâ foi, portanto, 
feita uma anâlise profunda das conse- 
quências nos Açores da reforma da 
Politica Agricola Comum, onde se verifi- 
cou um claro retrocesso no que diz 
respeito aos quantitativos autorizados 
para a produçào de leite na Regiâo 
Autônoma dos Açores. O présidente con- 
siderou, a propôsito, que, o que em cir- 
cunstâncias muito dificeis foi conseguido 
no Conselho Europeu de Nice, foi destrui- 
do de forma, aparentemente, inexplicâvel 
no âmbito de um processo négociai que, 
porventura, nào terâ sido conduzido da 
melhor forma. 
Numa perspectiva futura, prosseguiu 
Carlos César nas suas declaraçôes aos jor- 

nalistas, é précise corrigir o que aconteceu 
e alcançar novas plataformas de inter- 
vençào para superar a situaçâo que é alta- 
mente prejudicial para a agro-pecuâria nos 
Açores, especialmente, no que diz respeito 
à fileira do leite. 
Nesse sentido, o encontro corn a 
Federaçào Agricola dos Açores permitiu 
concertar posiçôes e diligencias que 
devem ser tomadas para reforçar a posiçâo 
açoriana e forçar, a curto ou a médio 
prazo, a adopçào de uma soluçâo que este- 
ja de acordo corn as pretensôes dos 
lavradores açorianos no que diz respeito à 
manutençào e aumento das 73 mil 
toneladas de leite que foram conseguidas 
no Conselho Europeu de Nice. 
Assim, o présidente informou do pedido 
de audiência, por parte do secretârio 
regional da Agricultura e Pescas ao mi- 
nistro da Agricultura, para tratamento 
desta matéria, bem como, da solicitaçâo, 
da sua parte, de uma audiência ao 
Primeiro-ministro para se referenciar 
todas as diligencias que, no âmbito 
diplomâtico, devem ser desenvolvidas 
quer pelo Estado português, quer pela 
Regiâo Autônoma dos Açores, nos sens 
âmbitos de intervençâo. 
Carlos César vai dirigir, por outro lado, no 
inicio da prôxima semana, uma série de 
cartas a todos os présidentes das RUP's, 
aos dirigentes do Comité das Regiôes, aos 
dirigentes das Assembleias das Regiôes da 
Europa e à Conferêneia dos Poderes 
Locais e Regionais da Europa, solicitando- 
Ihes que, em solidariedade para corn os 
Açores, escrevam aos Primeiros-ministros 
dos Estados membros, bem como a outros 
responsâveis politicos europeus, pedindo o 
seu empenhamento quanto a uma soluçâo 
de acordo corn os desejos açorianos para a 
sua produçào leiteira. 
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Pestas do Divine Espirno 
Santo na Casa dos Açores 

Decorreu corn o êxito habituai, as festas 
do Divino Espirito Santo na Casa dos 
Açores, em Toronto. O Divino Espirito 
Santo é o Padroeiro da Casa dos Açores. 
De salientar desde jâ a maravilhosa orna- 
mentaçâo do altar onde estvam expostas 
as Coroas do Divino Espirito Santo. De 
uma beleza imaculada, a luz forte aumen- 
tava a densidade da cor branca onde 
pousavam as Coroas e restantes ornamen- 
tos. Parabéns a quem concebeu e realizou 
o trabalho. O salào foi pequeno para tan- 
tes irmâos do Divino Espirito Santo. 
Como nos disse o présidente Fernando 
Faria, "nâo hâ düvida, temos que arranjar 
uma sede condigna para a Casa dos 
Açores, assim nâo é possivel continuar.". 
E tem razào, o Fernando Faria. A maior 
comunidade de portugueses de Toronto e 
arredores, oriundos dos Açores, mereciam 
uma Casa dos Açores maior e melhor. Jà é 
tempo dos empresârios e homens de negô- 

cios açorianos se dedicarem um pouco 
mais à comunidade para que possam 
garantir aos filhos e netos a cultura das 
suas ilhas. Nâo percam esta oportunidade. 
Esta na hora! 
Dada a pequenês do salào e aos muitos 
irmâos que pretendiam servir-se das Sopas 
do Espirito Santo, o présidente viu-se obri- 
gado, delicadamente, a pedir aos que 
estavam a servirdos para nâo demorarem 
muito para que pudessem atender aos que 
constantemente chegavam... 
Um vai-vem intéressante e animado, um 
convivio sào e amigo. 
No Sâbado, actuaram vârios artistas locais 
e o Rancho Folclôrico "Cantares e Bailares 
de S. Miguel". O baile foi abrilhantado 
pelo conjunto "Os Vadios". No Domingo, 
depois da Santa Missa, seguiu-se a 
Coroaçâo e a eleiçào dos novos mordomos 
da festa do Divino Espirito Santo. 

JMC 

CDS-PP comemora 29 anos corn 
inauguraçâo de nova sede no Porto 
o CDS-PP inicia sexta-feira as comemo- 
raçôes dos 29 anos do partido corn a inau- 
guraçào de uma nova sede no Porto, segui- 
da de um jantar corn a presença do seu 
présidente, Paulo Portas. 
Além do lider do CDS-PP, o jantar, que se 
realizarâ na Exponor (Matosinhos) vai 
contar corn intervençôes do présidente da 
distrital do Porto do CDS-PP, Àlvaro 
Castello-Branco, e do secretârio-geral do 

partido, Mota Soares. 
Para 19 de Julho, data oficial do aniver- 
sârio do CDS-PP, estâ prevista a realiza- 
çào, em Lisboa, de uma cerimônia de 
"indole mais doutrinâria e ideolôgica", 
segundo referiu o secretârio-geral do CDS- 
PP à Agência Lusa. 
As comemoraçôes do aniversârio do par- 
tido terminarâo corn um jantar no 
Algarve, a 26 de Julho. 

; A LOrCUR.4 DOS ; 

srrîçKiwôvras Ft»5| 

Tenha 

Receba $50 de desconto 
no seu telemôvel Flip 

Boas Férias 
corn ABO 

i - BILHETE KARA O CINEMA i 
I (APÔS ACnVAÇÂO, § 

; TELEF{»(E PARA MAIS DETALHES) ' 

Motorola V60 

1 ^ I ; 
l'i 

5 Apos reemfattlso $40 /mès 

3 mêses de chamadas locais üimitadas 

350 minutospor semana 

Noites e fins de semana - tempo ûimüado 
(APÔS ACTTVAÇÀO) 

Aptf>si 

Motorola V70 Motorola V60g 

Business Machines & Communications Inc. 

O mmm J AM: 

1451DunduStW. 
Tonmto (E. da Dufferin) 

Tel: 416'588-8989 

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

Tel: 41frt>52-2288 

1854 Danforth Ave. 
(W. da Woodbine) 

Tel: 416-425-9000 

888 Dundas St E. 
(Chinatown Mississauga) 

Tel: 905-848-2288 

4438 Sheppard Ave. E. 
Unit 107. Scarborough 
Tel: 416-647-8888 

Phone prices subject to new 24 month service agreement. **After $50 mail-in rebate with new activation on plans starting from $25 monthl)- serv- 
ice fee. Rebate ajiplied or credit on future monthly invoice. $40* monthly fee represents $55 discount. The $15 discount shows as recurring credit 
credit on monthly invoice for duration of term. Offer expeiresjune 15/2003 '''Rogers Communications Inc. 'JiAT&T Corp. Used under license. 

I Ana Bailao 
inicia campanha 

i A jovem assessora de 
I Mario Silva na Camara 
I Municipal de Toronto, 
j Ana Bailâo, vai fazer o 
; lançamento da sua cam- 
! panha para o cargo de 
^ Vereadora pelo Circulo 
j da Davenport, no dia 15 
I de Julho, terça-feira, no 
I Europa Catering, pelas 
I 18h30. 

Ana Bailâo, formada na 
Universidade de 
Toronto, jâ com um cur- 
riculo importante em 
actividades comu- 
nitârias e 4 anos de 
serviço na Camara 
Municipal de Toronto, 
espera a comparênda 
de muitos amigos para 
o inicio da concretiza- 
çâo do seu maior desejo: Iser uma voz portuguesa 
na Câmara Municipal 
de Toronto, em defesa 

] dos residentes da 
Davenport e, logica- 

j mente, do todo da 
! megacidade de Toronto, 

Informaçôes; 416 392- 
7012, ou 416 456-6138. 
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Capelenses em festa 
As gentes das Capelas, Sâo Miguel, 
Açores, esteve em alegre convivio 
no Vasco da Gama de Brampton. 
Bom, gente das Capelas e sens ami- 
gos. O convivio iniciou-se com um 
delicioso jantar, seg^uindo a boa dis- 
posiçâo e a historia das Capelas 
pelos simpaticos apresentadores, 
Cristina e José Carlos. 

Depois, o fado fez as honras da casa. 
Manuel Moscatel e David Freitas, abri- 
ram as "hostilidades" com uma variaçâo 
à guitarra e à viola, seguindo-se as actu- 
açôes do Antonio Cordeiro, da sempre 
jovem Lurdes Faria, do "menino" Tony 
Câmara -a lutar entre o fado coimbrao, o 
fado-fado e a müsica pop- e, para fim de 
festa, uma "batalha sem sangue" entre o 
convidado Joâo Luis Mariano (vindo de 

Sào Miguel) e o Gil Rita (de Toronto). O 
présidente da Associaçào Cultural 
Capelense do Ontario, Manuel Sousa, 
nâo se poupou durante toda a noite. 
Aqui e ali, dentro ou fora do palco, 
Manuel de Sousa cumpriu a sua missao 
de anfitriâo, bem acompanhado por 
todos os seus colegas e respectivas mu- 
Iheres. O Carlos Botelho, de Capelas 
Construction e capelense de quatro 
costados, foi alvo de justificada home- 
nagem dos seus conterrâneos por, na 

véspera, ter sido condecorado com a 
Medalha do Jubileu da Rainha de 
Inglaterra. Manuel Sousa ofereceu-lhe 
uma plaça e uma bandeira-miniatura das 
Vila das Capelas. Visivelmente emo- 
cionado, Carlos Botelho agradeceu a 
simpatia da Associaçào e prometeu con- 
tinuar a ser o "capelao" de sempre! 

Manuel de Sousa também distinguiu o 
convidado Joâo Luis Mariano e a fadista 
Lurdes Faria, uma mulher que deveria 
cantar o fado mais vezes. Mantém a sua 

boa voz e um excelente estar no palco. 
O som e a luz estiveram a cargo do DJ- 
Nazaré Praia. 

JMC 

AIDS Commstlee of Toronto 

SERVI ÇOS E RROGRAMAS DO 
AIDS COMÎVlirrEE OF TORONTO 

399 Church St., 4th fioor 
Torcnlo.ON MS» 236 

Fernandla da Silva 

Rut Pires 

* Servïço de aconselhamento gratuite para famîlias e liuHvkfuos 
Infectados ou afectados pek» virus da AIOS/SÏOÂ. 

« Ajuda na procura de emprego e curriculum vitae (résumé). 

- Preencblmento de Dectaraçâo de Impostos 
(Income Tax return). 

- Auias de computadores para pessoas HW positivas. 

* Prog ramas de educaçâo e prevençio para Jovens e adult os. 

♦ Oportunîdades de voiuntarîado e respectivo treino. 

- Acompanhamento ao méd ico e ao hospital- 

♦ AssfetêncSa para profissionais que trabalham na area de 
HW/AÏOS (médicos, assistantes sociais, etc). 

TEL; 416-340«»4S4^ ext.2SfÔ (Fernanda) ou ext. 242 (RuI) 

E-M AÎL; fdaslhfa#actoronto.org ou rplies#actorooto,org 

WiBSïTEî www.actoronto.org/poituguese/Index.html 
Manuel de Sousa distinguiu Carlos Botelho e Joào Luis Mariano. 
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restas de S. Pedre e da Ai 
ne Madeira Park 
No Domingo, as incertezas quanto às proba- 
lidades de chuva confirmaram-se mas, 
mesmo assim, muita gente se deslocou ao 
verdejante Madeira Park para se deliciarem 
corn um dia ao ar livre, divertirem-se corn as 
festas de Sào Pedro e participarem na ce- 

rimônia comemorativa do Dia da 
Autonomia da Madeira -que se comemora 
anualmente no dia 1 de Julho (tal como o Dia 
do Canada)- mas que, os responsâveis do 
Canadian Madeira Club-Madeira House 
Community Centre, resolveram antecipar 
dois dias por ser mais fàcil e prâtico concen- 
trar as pessoas no Madeira Park, ao domingo. 
No sâbado, corn uma noite maraviUiosa, para 
além do convivio, da mùsica do novo e ma- 
gnifico trio musical "Os Lusitanos" (estrear- 
am-se no Madeira Park com o mùsico e intér- 
prete Jorge Carvalho, seu filho Filipe e o com- 
panheiro Fernando Sargento), os visitantes 
puderam participar de uma novena cantada 

e usufruir corn beatitude os cheiros e os sons 
que os envolviam. Uma noite em cheio. 
O domingo nasceu acinzentado e chuvoso 
mas, pouco depois, o Sol radioso veio 
corn intençôes de ficar. Mas nào con- 
seguiu ficar por muito tempo. Durante a 
tarde o "senhor sâo pedro" da meteorolo- 
gia enviou uma boa carga de àgua e, 
depois, sim, uma bêla e quente tarde de 
Sol. O Sâo Pedro jâ foi comemorado a 
sério corn a Marcha do Angrense de 
Toronto, a müsica do trio Os Lusitanos e, 
naturalmente, corn a celebraçào da Missa 
Campai. Sob as copas verdejantes, 
dezenas de familias saborearam os sens 
farnéis, e as célébrés Espetadas à 
Madeirense, corn Bolo do Caco e 
Malassadas, também marcharam como 
gente grande, de prato-em-prato... 
A seguir à Missa Campai teve lugar a ce- 
rimônia do içar das bandeiras e entoaçào dos 

Bandeiras aUaneiras ao vento. 

hinos de Portugal, Canada e Regiào 
Autônoma da Madeira, comemorativa do 
Dia da Madeira, teve lugar um saboroso 
Madeira de Honra bem acompanhado do 
inseparâvel Bolo de Mel. Uma delicia! 
La mais para a noite voltou a chuver mas jâ a 
maioria das pessoas ia a caminho de casa. 

O Madeira Park vai agora realizar duas 
grandes festas: a Festa do Imigrante e a de 
Nossa Senhora do Monte. A Festa do 
Imigrante serâ nos dias 19 e 20 de Julho e, a 
da Padroeira da Madeira, a 16 e 17 de Agosto. 
Preparem-se e divirtam-se. 

JMC 

Medalha GomemoiaOva 
dos 50 anos 
A medalha comemorativa dos 50 anos ofi- 
ciais dos portugueses no Canadâ, lançada 
no passado dia 13 de Maio de 2003, na 
recepçâo aos Pioneiros no Mississauga 
Convention Centre, estâ ao dispor dos 
interessados, bastando para adquiri-las, 

contactar os raembros da Comissâo 50 
Anos-Uma Celebraçào Luso-Canadiana, 
ou mesmo Bernardete Gouveia, na 
Redacçâo de O Milénio, em Toronto. 
Informaçôes; 416 538-0940. Cada medalha 
custa apenas $30. dôlares. 
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Os responsàveis do Grupo Totta, o 
Administrador Dr. Antonio Ramalho, e o 
Director da Area Internacional Eng. Joào 
Morais, estiveram em Toronto, numa 
viagem de trabalho... relâmpago. Mesmo 
assiin, a convite do Director do Escritôrio 
de Representaçâo do Totta & Açores, em 
Toronto, Antonio Santos, estivémos num 
generoso jantar no Lisboa-à-Noite, num 
convivio excelente e onde o Dr. Antonio 
Ramalho agradeceu a todos os présentes - 
empresârios, comerciantes e ôrgâos de 
informaçào- o apoio dado nos anos em 
que se encontram no Canada e dos me- 
Ihoramentos que pretendem acrescentar 
aos serviços que prestam à Comunidade. 
A convite nosso, o Dr. Antonio Ramalho, 
acompanhado do Director Antonio 
Santos, esteve na CIRV-fm e FPtv onde, 
na entrevista que nos concedeu, dâ conta 
do présente e futuro do Grupo Totta: 

JMC - O Dr. Ramalho define o Totta 
como um banco diferente. Em que se 
baseia essa diferença? 
Antônio Ramalho - De facto, nos todos 
temos uma visào, enquanto clientes, de 
que os bancos sâo todos semelhantes e, de 
alguma maneira, todos o procuram ser, 
sobretudo nesta comunidade em que 
todos se esforçam por servi-la da melhor 
maneira. No nosso caso, a diferença tem a 
ver corn o posicionamento estratégico 
muito claro que nos tentâmos desen- 
volver, de hâ très anos a esta parte. 
Basicamente, jâ apresentâmos uma 
primeira fase de reflexo que as pessoas, de 
alguma maneira, podem nào ter notado 
porque era uma fase interna. Essa fase 
passou pela procura de assegurar custos 
muito reduzidos da nossa operaçâo. A 
razâo é muito simples: primeiro procu- 
ramos entrar nas “melhores prâticas de 
mercado”. Hoje em dia, somos um banco 
que, na relaçâo entre custos e receitas, 
estamos corn uma relaçâo aproximada de 
45 por cento, isto é, por cada receita, 
temos menos de metade em custos. 
Desta maneira e corn baixos custos opera- 
cionais, acreditamos que podemos ofere- 
cer melhores resultados e rendibilidades 
aos clientes, quer do lado active, quer do 

mos. Os imigrantes deixam de ser vistos 
como alguém que no fundo é uma net- 
work de conhecimento e de relacionamen- 
to que tem que ser aproveitada para uma 
nova fase de banca. Neste momento, hâ 
um grande desafio que se vai colocar a 
Portugal, um pais pequeno incluido numa 
Europa cada vez mais ampla. Os nossos 
traços culturais é estarmos alargados por 
um grande espectro no mundo. Temos 
que aproveitar esse aspecto, sem esperar- 
mos que as pessoas retornem a Portugal, 

assegurar uma amplitude diferente à 
nossa economia que de outra maneira 
tende a restringir-se em excesso àquilo que 
é a nossa parcela europeia. 
JMC - Até porque hâ tendência para jul- 
gar os bancos portugueses, quando com- 
parados aos restantes da Europa, como 
extremamente pequenos. Esta aposta de 
olhar o todo português espalhado pelo 
mundo, ajuda à grandeza do banco. 
Antônio Ramalho - Eu julgo que sim. 
Uma vez que estamos incluidos num dos 
grandes grupos europeus, julgo que um 
banco internacional nâo dépende de ter 
nascido num pais grande. Aliâs, se olhar- 
mos para os vinte maiores bancos do 
mundo, encontramos muitos que provêm 
de paises pequenos - Holanda, Suiça... - e 
nada justifica que bancos corn boa quali- 
dade em termos globais de criatividade e 
serviço bancârio, possam ter uma dimen- 
sâo que tenha a ver corn ligaçào e vanta- 
gens competitivas que possam ter em todo 
o mundo. Naturalmente, nos temos algu- 
mas dessas vantagens se falarmos a 
mesma lingua, percebermos diferentes 
necessidade e conseguirmos dar ade- 
quadas respostas corn custo de estrutura 
baixo. Foi esse o esforço que fizemos nesta 
primeira fase desde 2000 até 2003, ou 
seja, assegurar que nâo reprecutimos nos 
clientes custos de estrutura altos. 
Conseguimos o mâximo valor e servir 
adequadamente o cliente corn custos 
baixos. Isto parte de uma filosofia que 
dépende de duas assembleias gérais: nâo 
dépende sô da assembleia de accionistas, 
mas de clientes que reùne todos os dias ao 
escolher os nossos serviços. 
JMC - Os escritôrios de representaçâo, 
como é o caso do Totta, podem responder 
a todos aos anseios da comunidade que 

lado passivo. 
JMC - Como avaliam o mercado interna- 
cional? 
Antônio Ramalho - Em relaçâo â forma 
em como vemos o mercado do ponto de 
vista internacional, como somos um 
banco genuinamente português, mas 
envolvido num grupo multilocal, ou seja, 
temos representaçôes em mais de 
quarenta paises e procuramos adaptarmo- 
nos à melhor soluçâo a cada um dos 
locals. Pela mùltipla experiéneia que o 
grupo tem, cria-se alguma cultura de 
adaptabilidade local. A nossa presença 
no Canadâ, especificamente em Toronto, 
é histôrica, mas tem a ver corn uma 
filosofia de permanente aproximaçào a 
uma comunidade portuguesa, que fala 
português, que tem uma cultura por- 
tuguesa, mas que esta dispersa por todo o 
mundo. Estamos a falar de 40 por cento 
da populaçâo portuguesa, mas essa comu- 

nidade é uma comunidade que, numa fase 
inicial, foi sobretudo ambicionada por 
questôes de remessas e transferêneias. No 
entanto, esta a entrar numa nova fase, em 
que de alguma maneira, o Canadâ jâ vai à 
frente de outras comunidades, jâ tem 
empresârios, de turistas, de prestadores de 
serviço e corn culturas de certo nivel de 
adaptaçâo às suas prôprias realidades. 
Este aspecto traz-nos uma vantagem com- 
petitiva que é fundamental nos preservar- 

muitas delas nâo o farâo, mas aproveitar 
para que as segundas, terceiras, quartas 
geraçôes façam parte desta network que 
também é de negôcio. O potencial de 
negôcio que représenta o conhecimento 
melhor das empresas portuguesas no 
estrangeiro, a importâneia que tem tratar 
um nâo-residente como um turista e 
poder potenciar estes 14 milhôes de 
cidadâos - em Portugal e no estrangeiro - 
que têm alguma ligaçâo a Portugal para 

Grupo Tona 
convhfio e simpatia 

Ervanâria Açores 
JH 529 Roeers Road W 
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 seus 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-G5B-43S3 
Leitura 

de Cartas 

Eu>mlM "Balmy 
A padaria portuguesa de Mississauaga 

que tem sempre pâo e pastelaria fresca, 
assim como todos os produtos de uso diàrio. 

Eurostar Bakery 
295 Eglinton Ave. East 
Mississauga, Ont. L4Z 3K8 

Teiec 905 712-8882 
Em breve abertura de uma nova 
padaria portuguesa na Mavis e 
Darry. Estejam atentos! 
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comunidade que servem? 
Antônio Ramalho - Quer queiramos, 
quer nâo, a comunidade tem diferentes 
anseios e talvez nem todos os bancos cor- 
respondam a todos os anseios. A partida, 
temos uma visâo que nos diz ser dificil ser- 
mos um banco particularmente eficaz em 
todos os mercados do ponto de vista 
doméstico. E dificil ter um banco que 
sirva bem no Canada, nos EUA, na 
França... e assim sucessivamente. A leitura 
que temos feito progressivamente é no 
sentido de assegurar que os nossos 
clientes em Portugal tenham um trata- 
mento de excelência e procurar através 
dos escritôrios de representaçâo, progres- 

sivamente, oferecer as condiçôes para que 
essa condiçâo ao prôprio pais seja assegu- 
rada. Numa segunda fase, procurar que os 
escritôrios de representaçâo vâo mais 
além, promovendo negôcios, relaçôes de 

empresas, novas oportunidades, ajustan- 
do-se a esta network. Numa terceira fase, 
assegurar, porventura através de parcerias 
ou relacionamentos especiais corn bancos 
locais que têm uma rede de balcôes 
enorme, condiçôes que permitam à comu- 
nidade portuguesa, em qualquer parte do 
mundo, ter um tratamento e ser vista 
como uma comunidade dentro do prôprio 
pais doméstico para tudo o que sâo neces- 
sidades e transaçôes. E claro que este é um 
mercado que evolui muito e temos que 
estar muito atentos às necessidades e 
procurarmos ajudar da melhor forma as 
nossas relaçôes corn as prôprias comu- 
nidades. Até agora temos optado por man- 
ier escritôrios de representaçâo de forma 
a conseguir esse tipo de relacionamento, 
mas estamos obviamente atentos a toda a 
evoluçâo no sentido de saber quai a me- 
lhor soluçâo, a cada momento, a ser ajus- 

Eng.Joào Marais corn os responsâveis do Newportfish. 

tada. Temos sempre uma preocupaçâo; 
nâo devemos investir aquilo que depuis 
nâo conseguimos recuperar porque, em 
ultima estância, prejudicamos os clientes. 
JMC - Vamos agrandecer a sua atençâo, 
desejar-lhe sucesso nesta visita e muita 
prosperidade para o Totta. 
Antônio Ramalho - De uma forma sim- 
ples, gostava imenso de agradecer esta 
simpatia corn que sempre somos tratados 
aqui e dizer que viemos câ numa visita 
normal e de rotina, mas que teve uma 
missâo especial de, dois anos depuis, de 
darmos testemunho à comunidade, por- 
mos o nosso penhor ao nosso responsâvel 
mâximo por este escritôrio, Dr. Antônio 
Santos, que tem o apoio da administraçâo 
em Lisboa e fazer um desafio a toda a 
comunidade portuguesa: toda a comu- 
nidade de serviço futuro, as novas ideias 

que possam surgir em termos de apoio, 
têm que decorrer dum banco que seja acti- 
vo, criativo e inovador. Na minha opiniâo, 
se os nossos clientes forem cada vez mais 
exigentes, cada vez nos solicitarem mais e 
nos derem mais sugestôes, sei que as 
grandes decisôes estratégicas cada vez se 
devem tomar mais prôximo das pessoas. 
Este foi o nosso objectivo: ouvir das pes- 
soas o que podemos fazer para servir me- 
lhor uma comunidade como esta. A 
comunidade é, cada vez mais, esta rede de 
contactes, oportunidades e negôcios. 
Agora para nosso bénéficié e das pessoas 
que estâo espalhadas pelo mundo, temos 
de encontrar as soluçôes mais adequadas 
para responder a estas necessidades. 
Assim, em termos de pais, de cidadania e 
econômicos, todos beneficiariamos. 

JMC/Ana Fernandes 

Fàtima e Canas iâ sâo concelhos, 
restantes ficam para depots 
O Parlamento aprovou a elevaçâo de 
Fâtima e Canas de Senhorim a conce- 
lhos, remetendo as pretensôes de 
Esmoriz, Tocha e Samora Correia para 
outra ocasiâo, num processo que suscitou 
controvérsia. 
O PSD quis elevar isoladamente Fâtima, 
o que provocou reclamaçôes de outras 
freguesias corn a mesma pretensâo. 
Enfrentando crlticas da oposiçâo, a maio- 
ria admitiu dar a Esmoriz, Canas de 

Senhorim e Samora Correia a mesma 
oportunidade. 
Esmoriz e Samora Correia chegaram 
mesmo à fase final do processo e as po- 
pulaçôes Jâ preparavam a festa, quando 
viram as suas pretensôes "esbarrarem" no 
argumente do "consenso partidârio". 
Foguetes, aplausos e lâgrimas de muitos 
populares receberam em Canas de 
Senhorim o resultado da votaçâo parla- 
mentar. 

Mesmo assim, a Câmara de Nelas jâ 
afirmou nâo estar disposta a ceder sem 
luta a até agora freguesia de Canas, 
ameaçando recorrer para o Tribunal 
Constitucional e para as instâneias 
europeias. 
Em Esmoriz, o sentimento foi de révol- 
ta e desolaçâo; a Junta de Freguesia 
colocou a bandeira da cidade a meia- 
haste, ao lado de uma bandeira negra, 
como proteste contra a desistência de 

ultima hora da maioria em elevar a 
freguesia a concelho. 

Espanha: 

Violêneia doméstica matou 36 mulheres em apenas sois meses 
A violêneia doméstica jâ matou este ano 36 
mulheres em Espanha, levando as autori- 
dades a reforçar os meios para protéger as 
vitimas, nomeadamente, através da refor- 
ma do Côdigo Penal sobre esta matéria. 
No ano passade, segundo dados do 
Institute da Mulher, um organisme inte- 
grado no ministério do Trabalho e 
Assuntos Sociais espanhol, morreram 51 
mulheres em Espanha vitimas deste tipo de 
violêneia. 
Este recorde, de uma vitima por semana, 
pode, no entante e apesar dos esforços das 
autoridades espanholas, ser ultrapassado 
em 2003, jâ que em metade deste ano a vio- 
lêneia doméstica jâ matou 36 mulheres. 
Sâo mortes violentas, em que as vitimas sâo 
apunhaladas numerosas vezes, mortas a 

tiro ou até â machadada pelos maridos ou 
companheiros, e que acontecem, frequente- 
mente, à vista de outres membres do agre- 
gado familiar. 
Um dos ùltimos cases registados, numa 
localidade da regiâo de Barcelona, foi par- 
ticularmente referido pelos ôrgâos de 
comunicaçâo espanhôis e alertou ainda 
mais as autoridades, uma vez que a vitima, 
de 25 anos, tinha apresentado varias 
denùncias de ameaça de morte na policia e 
os prôprios juizes conheciam a situaçâo. 
Algo falhou nas ordens dos juizes e nos 
esforços dos fiscais de justiça e policia e 
nem as ordens judiciais, proibindo o agres- 
ser de se aproximar da vitima, nem as mul- 
tas por violar essas ordens puderam evitar 
a morte da jovem. 

Em Junho, reconhecendo o alcance do 
fenômeno da violêneia doméstica, o 
Congresso espanhol aprovou um projecto 
de lei, dentro da reforma do Côdigo Penal, 
que acrescenta medidas incentivadoras da 
investigaçâo destes cases e agrava consider- 
avelmente as penas. 
A nova lei prevê, por exemple, que as 
ameaças corn arma no âmbito da violêneia 
doméstica constituem crime, sendo 
puniveis corn pena de prisâo de très meses 
até um ano. 
Também a violaçâo das ordens de juizes 
para afastamento deixam de ser punidas 
apenas corn multas e passam a constituir 
crime, punivel corn pena de prisâo. 
Outra alteraçâo é a integraçâo dos cases de 
violêneia doméstica nos chamados julga- 

mentos râpidos de delitos menores (corn 
penas que vâo no mâximo até à privaçâo 
de liberdade por cinco anos), ou seja, os 
cases sâo investigados pela Policia Judicial, 
cujos poderes sâo alargados, e o julgamen- 
to terâ de decorrer num prazo mâximo de 
15 dias apôs a detençâo. 
Para facilitar o trabalho das autoridades 
policiais e judiciais, existe agora um registo 
central sobre violêneia doméstica que 
dependerâ do ministério da Justiça. 
Trata-se de um registo ünico que cen- 
tralizarâ toda a informaçâo relativa a 
qualquer medida ditada pelos juizes ou 
pelos tribunals contra pessoas acusadas 
de delitos de violêneia doméstica e a sua 
consulta é permitida a todos os ôrgâos 
judiciais e à policia. 
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Roberto dos Santos: 
urn tenor brasileiro no Canada 
For Denise Guimaia.es 

Uma noite memorâvel onde se canton opera 
e o fado! Radicado hâ 17 anos no Canada, o 
tenor Roberto dos Santos se apresentou pela 
primeira vez na comunidade portuguesa, na 
ültima sexta-feira, no Europa Catering em 
Toronto. Depois de inümeras apresentaçôes 

intitulado Adeus Mouraria. Aproveito a opor- 
tunidade para agradecer ao meu colega de 
trabaUio na CIRV fm, Valdemar Majdoubi, a 
atençào dispensada ao tenor à procura de um 
fado que se adaptasse a voz de Roberto dos 
Santos. Agradeço tambem aos compadres e 
comadres que abraçaram o evento e fizeram 
questào de prestigiar a grande noite, em espe- 

Denise Cuimaràes em entrevista corn o Consul do Brasil e com o Ministro Cari de Fana. 

no meio artistico canadense, o tenor fez o seu 
debut junto aos luso-canadenses e brasilerros, 
acompanhado do excelente pianista Mark 
Smith. 
A apresentaçào foi um sucesso e contou corn 
a presença do Ministro da Cidadania, Carlos 
de Faria, com o Cônsul-Geral do Brasil em 
Toronto e consulesa, Eduardo e Nelma 
Seixas, corn muitos compadres e comadres da 
Academia do Bacalhau. A noite teve ainda 
uma fantâstica apresentaçào da cantora Liz 
Rodrigues e, tambem pela primeira vez na 
nossa comunidade, da jovem cantora Nina 
AmaraJ. 
Todos foram unanimes e adoraram a apre- 
sentaçâo do tenor brasileiro, que cantou em 
vàrios idiomas e fez questào de cantar o fado 

cial, aos empresârios Amilcar Jacinto, Virgilio 
Pires e Louis Lomo. “Espero poder me apre- 
sentar mais vezes junto a comunidade por- 
tuguesa e agradeço imensamente esta exce- 
lente oportunidade de mostrar o meu traba- 
Iho e de, finalmente, ter no meu repertôrio 
um fado. Agradeço também a presença dos 
brasileiros, em especial a amiga Angela 
Mesquita”, disse o tenor. 
Veja no Fala Brasil na FPtv-SlC Internacional, 
no proximo dia 10 de Julho, um programa 
especial totalmente dedicado a carreira do 
tenor Roberto dos Santos. 
No programa de hoje, às 20 horas, nào perça 
uma divertida entrevista corn a escritora 
baiana Margot Valente e muita mùsica 
brasileira. 

Quando alguém seu conhecido sofre de cancre 
As estatisticas indicam que, mais tarde 
ou mais cedo, todos seremos, directa ou 
indirectamente, tocados por esta doença, 
através de familiares, amigos ou conheci- 
dos. Um diagnôstico de cancro pode ser 
emocionalmente desgastante para o indi- 
viduo e a sua familia. Você pode sentir 
vontade de ajudar; aqui vào algumas su- 
gestôes de como o fazer. 

Mantenha-se em contacto. 
Manter-se em contacto é geralmente 

muito apreciado. Se sente que a pessoa 
nào esta em condiçôes de receber visi- 
tas envie uma carta ou postal. Nào se 
sinta aborrecido se nào obtiver respos- 
ta; esta pode ser uma fase extrema- 
mente dificil na vida da pessoa enfer- 
ma. 
Oiça. 
Visitar uma pessoa que sofre de cancro nào 
quer dizer que tenha de a animar. Sô o facto de 
aparecer pode ser muito apreciado. Se sente 
que a pessoa gostaria de falar corn alguém que 

tenha tido uma experiência si- 
milar, encoraje-a a telefonar 
para a "Cancer Connection" (1- 
800-263-6750) da Canadian 
Cancer Society ( Sociedade 
Canadiana do Cancro). 
Voluntârios especializados ofer- 
ecem telefonicamente apoio 
emocional. 

Pergunte. 
Ofereça-se para obter informaçào. Contacte os 
especiahstas em informaçào da Canadian 
Cancer Society (Sociedade Canadiana do 
Cancro) através do numéro gratuito 1-888-939- 
3333 ou visite o nosso site na internet em 
www.cancer.ca para obter informaçào sobre 
cancro, tratamentos, efeitos secundârios e 
serviços de apoio na sua comunidade. 

Ofereça uma refeiçâo. 
Ofereça ocasionalmente uma refeiçâo. Ter 
algo pronto que seja fâcil de congelar e aque- 
cer, como sopa ou um guisado, pode ser uma 
grande ajuda 

Organize uma saida. 
Ofereça uma saida corn o paciente ou o 
resto da familia. Nào tem de ser dis- 
pendioso; uma pequena saida dâ aos fami- 
Hares uma merecida pausa nas suas tarefas 
de proporcionar cuidados. 

Transporte para os trata- 
mentos. 
Arranjar transporte para os trata- 
mentos pode ser dificil para algu- 
mas familias. Ofereça-se para levar 
e fazer companhia durante os trata- 
mentos. O transporte gratuito feito 
por um voluntârio pode ser 
disponibilizado através da 
Canadian Cancer Society 

(Sociedade Canadiana do Cancro). 
Ofereça présentes üteis 
Présentes üteis como videos, almofadas ou 
suportes de costas para tomar refeiçôes na 
cama podem ser muito apreciados. 

T^ude em algumas tarefas. 
Ofereça-se para limpar neve, cortar a relva, 
fazer as compras ou ajudar nas tarefas domés- 
ticas. Ter amigos a ajudar nas pequenas coisas 
pode ser um grande apoio. Pergunte quando e 
nào O que pode fazer para ajudar e se fizer uma 
oferta de ajuda seja fiâvel e ajude mesmo; de 
preferência mais que uma vez. 

Para mais informaçôes sobre cancro ou para 
receber um foUieto gratuito, por favor, contacte: 

Canadian Cancer Society (Sociedade 
Canadiana do Cancro), pelo telefone gratuito 
(toll-free) 1-888-9393333 ou visite o nosso site 
na internet em www.cancer.ca 
Vamos fazer do cancro histôria. 

loHn B.B.Q. 
Aceitamos encomendas, 
com eapeciaia Codoa oa diaa: 

Bacalhau, arroz de 
marisco, cost;elet;as, 
galinha grelhada na 
brasa e no eapetïo, 
saladaa e muit:o mais. 

Ao serviço da comunidade 905-829-8395 
6DIASPORSEMANADAS10AM-8PM • FECHADOA2^FEIRA • 6^FQRA10AM-9PM 

2828 KmgSWEiy Drive, OakvUle Ont. (Sherwood Heights Plaza) 
• Na Winston Churchill a sul da QEW • „ 

Maria Joào 
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Escola do First Portuguese-Festa dos Alunos 
Decorreu na sala de convivio do First Portuguese Canadian 
Cultural Centre a festa de entrega de Certificados de 
Aproveitamento aos alunos que mais se distinguiram no ano 
lectivo e, duas Boisas de Estudo, oferta da Academia do 
Bacalhau de Toronto. 
A sessâo iniciou-se corn Isabel Sinde a cantar os hinos de 
Portugal e do Canada. Logo apôs as boas-vindas, seguiram- 
se varias intervençôes, corn chamada do MC, Professor 
Heleno Silva. Primeiro, dirigiram-se ao auditôrio, as 
Directoras da Escola, Professoras Ema Delgado e Celina de 
Melo. Agradeceram aos alunos e pais a preferência pela 
Escola e a dedicaçâo ao estudo da hngua portuguesa. 
Depois, O pioneiro e sôdo numéro 1 do First Portuguese, 
Antonio Sousa, que lembrou saudoso os primôrdios da 
Escola e o lema que na altura em que présidia ao clube, 
criou corn o fiUio José de Sousa, para a Escola do First: A 
EDUCAÇÀO É A NOSSA ARMA! 
O Professor Humberto Ferreira, pleno de entusiasmo, lem- 
brou os principios e as dificuldades, recordou pessoas e 
casos, e incentivou os jovens luso-canadianos a estudarem a 
lingua portuguesa. 
Os alunos da Escola de Português do First Portuguese, 
Antonio Salgado e Marilia Martins apresentaram-se a seguir 
corn um diâlogo intéressante onde predominava "o valeu a 
pena aprender português e criar amigos". Depois, Jade 
Marteleira, Raquel Silva e Liliana Capela, leram trabaUios 
sens onde corn prazer diziam da felicidade que foi para elas 
estudarem a lingua portuguesa, as facilidades que lhes 
trouxe no dia a dia corn os familiares e nas viagens que 
fazem pelo mundo. "Saber mais uma lingua é um privUé- 
gio", garantiu a jovem Liliana Capela. 
Rui Gomes, Présidente da Academia do Bacalhau de 
Toronto, entregou aos alunos Antonio Salgado e Marilia 
Martins, duas Boisas de Estudo. 
Os restantes professores da Escola de Português do First 
Portuguese fizeram a entrega aos sens alunos dos 
Certificados de Aproveitamento, alunos do 6o., 9o. e llo. 
Anos de Escolaridade. A Escola do First Portuguese célébra 
este ano 39 anos na divulgaçâo da Lingua e Cultura 
Portuguesas. 
Assim, e para comemorar a efeméride em sintonia coin a 
Comunidade, a Escola do First Portuguese terâ este ano um 
PROGRAMA DE OCUPAÇÀO DE TEMPOS LIVRES 
PARA CRIANÇAS DOS 5 AOS 12 ANOS durante o mes 
de Julho e Agosto, na sede do clube, 722 College St., 3o. 

andar, de segunda a sexta-feira, das 08h00 até às 18h00. 
Para informaçôes e inscriçôes contactem imediatamente a 
Paula: 416 531-9971, ou 416 531-1647. Seguro, educativo e 
acessivel a qulaquer boisa. 
Na altura do corte do Bolo do Aluno, registâmos as palavras 
da Directora Ema Delgado. 

JMC - Como decorreu este ano lectivo? 
£lma Delgado - Decorreu muito bem. Foi um ano lectivo 
corn muito sucesso, tivemos vârios passeios e fizemos 
varies projectos. Foi corn imenso sucesso que finalizamos 
este ano e temos a prova nesta festa de entrega de diplomas 
aos 6°, 9° e 11“ anos de escolaridade. 
JMC - Uma das partes desta festa foi marcada por alguns 
discursos de jovens alunos da escola do First Portuguese que 
dominam muito bem a hngua portuguesa. 
Ema Delgado - A nossa escola oferece o curso de Lingua e 
Cultura portuguesas desde a pré-primâria até ao 11° ano de 
escolaridade. Nos temos uma sequêneia do programa e 
como directora pedagôgica, também estou sempre a par dos 
programas e de novos materials escolares. Por isso, temos 
bastante sucesso na nossa escola. 
JMC - Ser professora é uma profissào hndissima. Mas ser 
professora de alunos que carregam a cruz de duas hnguas e 
culturas deve dar ainda maior satisfaçào. 
Elma Delgado - Sem düvida. É uma dupla satisfaçào. 
Quando vim para o Canada, também senti um pouco desse 
impacto, mas hoje sinto-me realizada profissionalmente e 
gosto muito de estar em contacta corn a comunidade. 

JMC - O proximo ano lectivo jâ começou hoje? 
£lma Delgado - Sim, esta em processo. 
JMC - Vamos ter algumas novidades? 
Elma Delgado - Esta ano vamos ter ocupaçào de tempe 
hvres, no mês de Juüio e Agosto. As aulas reabrem er 
Setembro, temos aulas nas escolas catôlicas de segunda 
sexta-feira, corn excepçâo da quarta-feira. 
JMC - O que diria aos pais portugueses? 
Ema Delgado - Aproveito esta oportunidade para apelar 
todos os pais portugueses para inscreverem os filhos na esci 
la de português. Terâo sempre mais riqueza a nivel pesso: 
e outras oportunidades a nivel profissional no futuro. 

JMC/Ana Fernand 

Portugal/Politicas 

I 
i 
I 

Manuel Monteiro assume nue Nova 
Democracia val ter matriz democrata-liberal 
o ex-lîder do PP, Majouel Monteiro, 
a.ssumiu em Fàtima que o partido 
que i^ora lidera, a Nova Democracia 
(ND), vai ter uma matriz ideolôg^ca 
democrata-liberal, reclamando uma 
Europa mais prôxima das pessoas e 
contestando a "oUgarquia" do sis- 
tema partidàrio. 

Durante uma conferêneia de imprensa de 
balanço do primeiro encontro da Comissâo 
înstaladora (CI) da ND, Manuel Monteiro 
rejeitou que o novo partido seja composto 
por um grupo de dissidentes do CDS e vise 
objectives de vingança politica. 
Em contrapartida, a Nova Democracia quer 
uma "nova linguagem" para a politica, con- 

trariando o crescendo de abstençâo e procu- 
rando catlvar os jovens e todos aqueles que 
nâo costuinam participar nos actos 
eleitorais. 
"Somos um partido novo do novo século" 
que pretende "ir ao encontro das classes 
médias e médias-baixas", ao lado "de quem 
trabalha e produz", disse. 
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Brasil: 

Poli'cia prende um dos suspeitos da morte de 
comerciante português 

Sida: 

A Polida do Cearâ prendeu um suspeito da 
morte do comerdante português José Alves 
da Costa, anundou fonte polidaL 

O delegado José Lopes Filho, encarregado 
do caso, disse à Lusa que foi preso Osmüdo 
Andrade dos Santos, 20 anos, vizinho do 
comerdante e conhecido como "Neguinho 
da Isabel", individuo corn duas passagens 

Bali/Denpasar: 

Pedida pena 
de morte 
para primeiro 
dos acusados 
do atentado 
de Bail 
Um procurador indonésio pediu a pena 
de morte para o primeiro dos acusados 
do atentado na ilha de Bali, em Outubro 
passado, o indonésio Amrozi bin 
Niushasyim. 
Os procuradores acusam Amrozi, um 
mecânico de 40 anos, de ter comprado 
uma tonelada de produtos quimicos e o 
veiculo que foi utilizado no atentado que 
fez 202 mortos, na sua maioria turistas 

pela policia por furto. 
No depoimento à policia, o suspeito confes- 
sou o crime e revelou que o casai Valdomiro 
OÜveira da Silva, 39 anos, e de Ana Claudia 
de Oliveira Ferreira, 24 anos estava igual- 
mente envolvido no assassinio. 
A Policia divulgou fotos do casai através 
da imprensa local e espera, de acordo corn 
o delegado, efectuar as prisôes "o mais 

estrangeiros, a 12 de Outubro de 2002. 
Amrozi é o primeiro de 34 acusados a 
sentar-se no banco dos réus, estando ojul- 
gamento a decorrer num tribunal de 
Denpasar, a principal cidade de Ball. 
Num dos seus primeiros testemunhos, 
Amrozi, conhecido como "o terrorista 
sorridente", admitiu que partidpou no 
atentado e disse aos seus advogados que 
estava pronto para receber o castigo. 

breve possivel". 
No depoimento, Osmüdo Andrade dos 
Santos disse à policia que os très planearam 
o assalto porque pensavam que o comer- 
ciante guardava dinheiro na sua residência. 
De acordo coin o delegado, o detido revelou 
também que eles nâo pretendiam assassinai 
o comerciante, mas que Valdomiro teria 
"apertado demais" o pescoço da vitima, na 
tentativa de dominâ-lo. 
A policia jâ encontrou as armas utüizadas no 
crime, nomeadamente uma pistola de plâsti- 
co e uma faca. 
"Foi um caso comum de assalto seguido de 
morte, destes que infeüzmente acontecem 
corn frequência nas periferias das grandes 
cidades brasüeiras", afirmou o delegado à 
agência Lusa. 
Apôs a prisào do casai, o policia encarregado 
das investigaçôes pretende fazer a reconstitu- 
içâo do crime. 
A aparelhagem de som e as duas boisas, corn 
roupas e jbias, furtadas da residência do 
comerciante, jâ foram encontradas numa 
casa na periferia de Fortaleza, por agentes 
dos serviços de informaçâo da policia. 
No dia 23 de Junho, o comerciante por- 
tuguês foi estrangulado, durante um 
assalto à sua residência, tendo sido encon- 
trado morto dentro de casa, ao lado de sua 
cama, amordaçado e corn os pés e as mâos 
amarrados. 
José Alves da Costa, 56 anos, era propri- 
etârio do supermercado Mercantil, em 
Fortaleza, e hâ dois anos era casado corn a 
brasüeira Veronica Batista. 

Argélia; 

Queda de aviâo militar na Argélia 
causou 17 mortes 
O Hércules C-130 que segunda-feira se 
despenhou no bairro residencial de Fettal, 
perto do aëroporto militar de Boufarik, a 
30 quilômetros de Argel, causou a morte 
de 17 pessoas, informaram équipas de 
socorro no local. 
Segundo a Associated Press (AP), o aviâo 
despenhou-se sobre uma casa pouco 
depois de ter levantado voo do aëroporto 
militar de Boufarik. 

As vitimas mortais, 5 membros da tripu- 
laçâo, 2 mulheres e 3 crianças que estavam 
na casa atingida pelo aparelho, outras 7 
que circulavam na area do acidente e 
ainda 5 feridos, referiu a Protecçào Civil 
argelina. 
As causas do acidente ainda sâo desco- 
nhecidas, mas uma testemunha no local 
disse à AP que viu o aviâo a arder quando 
levantava voo. 

DUNDAS’^ 
Travel & Tours 

Investigadores 
infectam 
células de 
rates, um 
"impertante 
avança" 

^ : 
Pela primeira vez desde o aparecimen- 
to da sida, uma équipa de investi- 
gadores norte-americanos conseguiu 
um "importante avanço" ao infectai 
células de ratos, informa a revista 
Nature Cell Biology na sua ultima 
ediçâo. 
Até agora, à falta de um modelo ani- 
mal, os investigadores sô podiam tra- 
balhar corn macacos ou seres 
humanos. 
No ultimo numéro daquela revista 
britânica, a cientista Mattija Peterlin, 
da Universidade da California em Sâo 
Francisco (UCSF), explica como con- 
seguiu modificar células de ratos para 
que o virus da imuno-deficiência 
humana (HIV) pudesse infectâ-las e 
reproduzir-se. 
Os investigadores da UCSF descobri- 
ram que o virus conseguiu replicar-se 
e infectai as células vizinhas depois da 
substituiçâo, numa proteina conheci- 
da por hp32, de um ùnico aminoâcido 
de rato pela sua versâo humana. 
Fisiologicamente semelhantes aos 
seres humanos e com reproduçâo râ- 
pida, os ratos sâo o modelo animal 
preferido pelos investigadores, mas hâ 
mais de dez anos que tentavam em 
vâo infecta- los corn o HIV. 
A etapa seguinte, segundo a Nature 
Cell Biology, consistirâ em produzir 
ratos geneticamente modificados para 
serem portadores do aminoâcido 
humano e portanto sensiveis ao virus. 
Tal rato, que représenta "um sonho hâ 
muito tempo perseguido pelos virolo- 
gistas", revolucionaria toda a investi- 
gaçâo sobre esta doença, escreve a 
revista. 

Toron«o, ON M6J 1YB 

U» SERVIÇO DE ViAGENS COMPETENTE 

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

C-mail: dundas.travel@on.albn.com 

Polîtica/ Guiné-Bissau: 

Présidente da Guiné-Bissau Kumba iaiâ 
marca eleiçôes para 12 de Outubre 

John A. Ferreira - Manager 

O présidente da Guiné-Bissau, Kumba lalâ, 
marcou para 12 de Outubro proximo as 
eleiçôes legislativas antecipadas, numa 
reuniâo corn représentantes dos partidos 
politicos, em que recusou ouvir eventuais 
propostas alternativas. 
Kumba lalâ chamou os partidos politicos 
para ouvir as suas propostas quanto ao 
novo adiamento das eleiçôes, mas acabou, 
numa reuniâo a que a Agência Lusa assis- 
tiu, por anunciar a nova data sem que os 
lideres partidârios pudessem apresentar 
alternativas. 

Segundo fontes contactadas pela Lusa, a 
data de 12 de Outubro jâ tinha sido anun- 
ciada aos membros do Conselho de 
Segurança da ONU que estiveram em 
Bissau para se inteirarem sobre a situaçâo 
politica e social guineense. 
Antes de dar por concluida a reuniâo, o 
présidente guineense garantiu ainda que 
nâo hâ qualquer hipôtese para a formaçâo 
de um governo de consenso nacional, como 
exigem alguns partidos da oposiçâo, e que a 
nova data, 12 de Outubro, segundo anun- 
ciou, nâo serâ adiada "de forma alguma". 
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Morreu 
Katharine Hepburn... 
uma "lenda" da sétima arte 
A actriz norte-americana Katharine 
Hepburn morreu aos 96 anos, depois de 
uma vida dedicada à "sétima arte", premi- 
ada corn quatre Oscares de Melhor Actriz 
e a participaçâo aclamada em diverses 
"clâssicos" do cinema. 
Cerca de um mês depois de festejar o seu 
96° aniversârio, Katharine Hepburn, que 
sofria varies problemas de saüde, desi- 
gnadamente a doença de Parkinson, mor- 
reu domingo em casa, em Old Saybrook, 
no Connecticut. 
Para trâs ficaram 60 anos dedicados ao 
cinema, onde ocupa para sempre um lugar 
de destaque, prevalecendo a imagem de 
mulher emancipada e "de armas" que tan- 
tas vezes representou, um "papel" encarna- 
do também na vida real. 
Nascida a 12 de Maio de 1907 em 
Hartford, Connecticut, filha de um 

cirurgiâo e de uma célébré sufragista, 
Hepburn sempre se distinguiu pela sua 
personalidade forte e carâcter rebelde, 
agindo segundo as suas convicçôes, ainda 
que quebrando as regras e convencionalis- 
mos de Broadway, primeiro, e Hollywood, 
mais tarde. 
Katharine Hepburn venceu as estatuetas 
douradas pelos sens desempenhos nos 
filmes "Morning Glory" (Gloria de Uma 
Vida, 1934), "Guess Who's Coming To 
Dinner" (Adivinhem Quern Vem Jantar, 
1967), "A Lion In Winter" (Um Leâo No 
Inverno, 1968) e "On Golden Pond" (A 
Casa do Lago, 1981). 

Nigéria/ poluiçâo: 

80 pessoas morreram 
na Nigéria depois de beberem 
agua poiuida 
Pelo menos 80 pessoas morreram apos 
terem bebido agua poiuida que se encon- 
trava num poço antigo a céu aberto no 
Estado dejigawa (norte da Nigéria), reve- 
lou segunda-feira um porta- voz governa- 
mental. 
Segundo Habibu Kila, porta-voz do gover- 
no de Jigawa, as mortes ocorreram num 
espaço de dez dias na localidade de Janki, 
rfa regiao de Sule-Tankarkar. 
Segundo Kila, os habitantes da pequena 

localidade foram obrigados a recorrer à 
agua daquele poço depois de as maquinas 
que bombeiam um furo terem avariado. 
Os habitantes de Janki ignoravam as 
causas de morte das inümeras vitimas e so 
depois de um responsâvel sanitârio ter 
feito anâlises à âgua é que se percebeu que 
estava contaminada. 
O porta-voz adiantou que o governador 
local ordenou o encerramento imediato do 
poço e a reparaçào urgente do furo. 

EUA; 

Quase 40 pai'ses ameaçados de perder 
ajuda militar dos Estados Unidos 
Quase 40 paises estâo ameaçados de 
perder a ajuda militar norte-americana 
por nâo terem concluido corn Washington 
um acordo de imimidade para os cidadâos 
norte-americanos que possam ser inculpa- 
dos pelo Tribunal Penal Intemacional. 

0 Congresso norte-americano fixou para 
1 de Julho o prazo para assinar tais acor- 
dos corn os Estados Unidos, sem o que a 
ajuda militar norte-americana a esses pai- 
ses pode ser revista. 

O porta-voz do Departamento de Estado 
Richard Boucher indicou que 43 paises 
tinham concluido publicamente tais acor- 
dos, e "pelo menos sete" o haviam feito em 
segredo. 
Outros paises, como os membros da 
NATO, ou paises como o Egipto, a 
Australia, a Coreia do Sul, o Japào, 
Bahrein e vârios outros nâo têm a temer 
eventuais sançôes, devido ao papel que 
desempenham como aliados estratégicos 
dos Estados Unidos. Telefone: 416^64-3211 
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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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Chegou o Verâo! 
tempo quente e carros a mais para vender! 

Preços? INCRIVEISÎ 
Aqui esta o grande saldo de Verâo da Addison até ao dia 12 de Julho. 

DescontosI DescontosI DescontosI 
Liquidar é a ordem do dia. Juros a 0% 

durtante 5 anos nos modelos novos de 2003. 

Exemplo: Obtenha um SunQre novo 2003 por $10,675.00 

E nâo sô! Todos os outros modelos novos 
têm descontos idênticos. 

Quer comprar carro usado? Durante este saldo voeê terâ 
um preço inimaginâvel e corn juros a partir de 1,9% sem 

fazer pagamentos até Novembre deste ano. 

TUDOISTO S6 COM JOSÉ DA COSTA 
E ADDISON ON BAY 

832 BAY STREET, EM TORONTO 
(A NORTE DA COLLEGE ST.) 
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A saida da Dra. Aida Baptista provoca reacçôes fortes 
um ano e nada se ter conseguido, que 
anâlise faz a este problema? 
Dr* nda Januàrio - O posto de leitor é um 
contrato anual que se vai renovando. 
Qualquer pessoa que chegue de Portugal 
para ensinar português nécessita, como 
qualquer outro imigrante, de um ou dois 
anos de adaptaçào, de tempo suficiente 
para trabalhar e para marcar a sua pre- 
sença no departamento e na comunidade. 
Estes cargos que sào renovados anual- 
mente duram um certo nümero de anos,, 
geralmente quatre ou cinco, mas também 
pode ser mais porque, realmente, nâo hà 
nenhuma lei que determine o nümero 
exacte de anos. Recentemente, saiu um 
estatuto normative que limita a quatre 
anos. O que aconteceu corn a Dr® Aida 
Baptista é que ela jâ se encontra em 
Toronto hâ cinco anos. Como nâo foi 
avisada corn antecedência suficiente, jâ se 
tinha comprometido a participar nas cele- 
braçôes do 50° centenârio da chegada ofi- 
cial dos portugueses ao Canada, nomeada- 
mente o Congresso da Mulher Imigrante e 
o Congresso da Juventude, ambos a terem 
lugar em Setembro. Ora, tudo isto provo- 
cou-nos uma grande révolta porque a Dr® 
Aida nâo sô é de uma enorme competên- 
cia na sala de aulas, como também é bas- 
tante activa na comunidade, tendo-se com- 
prometido nos eventos Jâ mencionâmos. 
Uma vez que nâo hâ nenhuma lei que 
determine ao certo quanto tempo o leitor 
pode ficar num lugar, achâmos que nâo 
lhes custava nada renovar-lhe o contrato 
por mais um ano. Houve um nümero de 

Apôs 5 anos de proficuo trabalho no 
Departamento de Espanhol e Português 
da Universidade de Toronto e na 
Comunidade Portuguesa, sem que alguém 
esperasse, a Dra. Aida Baptista foi convi- 
dada adruptamente a regressar a Portugal. 
A Comunidade, a Universidade de 
Toronto, colegas Professores, Politicos e 
Empresârios reagiram de imediato a tal 
atitude. Sobre este assunto, registâmos as 
impressôes da Dra. Ilda Januàrio, investi- 
gadora da OISE, faculdade de educaçào 
da Universidade de Toronto, e présidente 
da coligaçào para a melhoria do ensino de 
português. 

JMC - Como présidente da coligaçào, quai 
é o papel que desempenha? 
Dr* nda Januàrio - Somos uma organiza- 
çâo de voluntârios, tanto a nivel indivi- 
dual, como organizaçôes. A nossa missào é 
fazer trabalho em prol da educaçào dos 
estudantes luso-canadianos e seus pais no 
sistema escolar de Toronto. Por isso, tentâ- 
mes ajudar em tudo quanto seja educaçào 
desde o pré-primârio ao universitârio. 
Aliâs, o' pessoal do departamento de 
Espanhol e Português da Universidade de 
Toronto também faz parte da coligaçào. 
JMC - A propôsito desse departamento, 
vamos debater um pouco uma situaçào 
que ali surgiu. Ou seja, a saida inesperada 
da Dr® Aida Baptista, excelente educado- 
ra, especialista da lingua portuguesa e vo- 
luntâria na comunidade. Depois de feitos 
tantos pedidos para que a Dr® Aida per- 
manecesse em Toronto, pelo menos mais 

pessoas idôneas influentes a escreverem 
cartas para o Institute Camôes e, para 
nossa surpresa, a resposta que foi dada à 
carta da Coligaçào e às demais é de que 
nâo havia nada a fazer. 
JMC - Como interpretou a resposta? 
Dr* ndajanuàrio - Deu-nos a impressâo de 
que nâo querem saber. A nossa voz e os 50 
anos de comunidade nâo conta para eles. 
Tudo isso fere muito. Posto isto, ficâmos 
mais determinados, mais pessoas quise- 
ram fazer qualquer coisa e assim surgiu a 
ideia de escrever uma carta ao Ministério 
dos Négociés Estrangeiros, de que depen- 
dem os leitores, para lhe dar a noticia que 
nâo estâmes contentes corn a resposta 
dada pelo Institute Camôes e que estâ- 
mes a fazer circular uma petiçào para 
dar a entender que nâo queremos 
perder este individuo jâ e que nâo estâ- 
mes contentes corn a maneira como 
estamos a ser ouvidos. 
JMC - Aliâs, a prôpria Universidade de 
Toronto enviou um pedido para que a Dr® 
Aida Baptista se mantivesse por mais um 
ano, enviado à présidente do Institute 
Camôes, Dr® Maria José Stock e que diz: 
“No seguimento da conversa estabelecida 
corn o Dr. Francisco Ramos, e apôs carta 
recebida a confirmar novas linhas orien- 
tadas de reestruturaçâo do apoio a dar ao 
ensino de Português nesta Universidade, 
nâo nos parece adequado que, dada a qua- 
lidade de trabalho a que se habituou este 
Departamento nos ültimos cinco anos, 
sejamos confrontados coin uma alternati- 
va de descida do nivel académico (de 
Mestre para Licenciado) do future profes- 
sor a enviar, conforme se inféré. Face à 
soiuçào apresentada por esse Instituto, 
atrevemo-nos mais uma vez a solicitar a 
prorrogaçào por mais um ano da missào 
da Leitora, em virtude de neste final do 
ano lectivo haver programas jâ calen- 
darizados (de acordo corn o perfil da actu- 
al Leitora) e tornados püblicos e face aos 
quais nos compete assumir a responsabili- 
dade perante os estudantes universitârios”. 
Perante estas palavras, torna-se dificil 
aceitar a crueldade e frieza corn que foi 
tratado o assunto... 
Dr* nda Januàrio - Exactamente. Como 
nâo se trata de uma lei, eles podem fazer 
excepçôes e, neste caso, uma excepçào era 
o que se impunha. Aliâs, a prôpria Dr® 
Aida esteve na Finlândia durante oito 
anos. Porque razào é que, de repente, 
se tornam nesta rigidez total? Nâo faz 

sentido. 
JMC - Numa entrevista dada à revista 
Palavras, n° 14, 1998, o Dr. Francisco 
Ramos, quando questionado sobre a 
duraçâo da colocaçào de um leitor, 
responde que “isso serâ definido pelo 
estatuto do leitor. O estatuto do leitor nâo 
existe, existe um regulamento interno. 
Neste momento, estamos em fase de con- 
clusào do projecto de estatuto. A partir de 
todos os regulamentos internos que este 
Instituto jâ produziu, de todas as consultas 
que este Instituto fez, a leitores, a embai- 
xadas, a agentes promotores do ensino de 
Português no estrangeiro, coligimos toda a 
informaçào e, neste momento, hâ um rela- 
tor que estâ a preparar um texto que, nos 
meados do proximo mês, irâ ser analisado 
por um conjunto largo de pessoas e donde 
sairâ um projecto que irâ ser enviado para 
publicaçâo”. Ora, este esclarecimento foi 
dado hâ quase meia düzia de anos e 
processo continua por resolver. Existe algo 
contra o estatuto do leitor? 
Dr* nda Januàrio - Nâo sabemos. Mas 
digo-lhe que quando li a entrevista da 
Maria José Stock, dada ao jornal das 
Letras, achei muita graça quando se fala 
de substituir o leitor por assistente. A pré- 
sidente diz “vamos, apenas, permanecer 
corn leitores e formadores onde haja CLP 
e departamentos em Português, nas 
Universidades que ofereçam licenciaturas 
em português ou cursos de português que 
confiram crédites aos alunos”. Ora este é o 
caso da Universidade de Toronto. 
Portante, um dia dizem uma coisa e no 
outro dia estâo-se a contradizer. Isto é uma 
cilada que fizeram a si prôprios porque, do 
momento em que nâo hâ lei, nem politica 
de lingua, nem estatuto, deixa-se a porta 
aberta para excepçôes, mas também joga 
contra o Instituto Camôes. Quando acon- 
tece uma coisa, para eles estâ tudo bem, 
mas para nos nâo estâ. Queremos que 
haja uma politica de lingua no estrangeiro 
que serâ adaptada a cada pais porque nos 
temos necessidades diferentes da Europa. 
Uma coisa que me chocou corn a entrevista 
da Maria José Stock foi o facto de nunca 
falar do Canadâ e quando o faz é para 
dizer “Ainda nâo conheço bem a realidade 
dos EUA e do Canadâ. Estou sobretudo a 
olhar para os casos de França e da 
Alemanha onde existem grandes comu- 
nidades portuguesas e de luso-descen- 
dentes”. Ora, se nâo estào a olhar para o 
caso do Canadâ e dos EUA, fica uma 

Dra. Ilda Januàrio na CIRVfin. 

ERVANÂRIA VITORIA inc. 
PRObüTOS NATURAIS E MÉbîCINA HOMtOPAHCA 
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Marque uma entrevista com o Noturistn Homeopata 
Æntôuio Medeiros, jd com mnitos mws de cxpericchi, 
que o poderd njudiir na salnçdo dos seus probtemus. 

Visite-nos no 920 Dundas Stieet West 
ïeiefone: (416) 603-7978 
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grande parte dos luso-descendentes de 
fora. Estâo sempre a olhar pela Europa, 
nunca olham para nos e, por isso, nos 
somos os grandes esqnecidos, apesar de 
sermos a maior comunidade do Canada, 
O ünico leitorado existente no Canada é 

na Universidade de Toronto, somos 
uma comunidade de um quarto de mi- 
Ihâo de pessoas e somos os eternamente 
esquecidos. 
JMC - Curioso é que o departamento de 
Português da Universidade de Toronto 
tem crescido sempre, o contrario do que se 
verifica na Europa. Seguindo a lôgica, 
merecemos mais apoio do que a Europa. 
Dr* ndajanuàrio - Exactamente. Os recur- 
sos que precisamos sâo maiores porque 
estâmes mais longe e por ai fora. 
JMC - Entretanto, um grupo de deputados 
do PS fez um requerimento em relaçâo a 
este assunto, ao que obteve a seguinte afir- 
maçào da présidente do Institute Camôes 
como “Esta este Institute a ultimar legis- 
laçâo que regularâ as formas de recruta- 
mento e de nomeaçào dos Formadores, 
Leitores e Assistentes deste Institute, bem 
como o tempo de missâo, porquanto o 
exercicio destas funçôes corresponde a 
périodes temporaries, nào devendo ser 
considerado como substitutive de quadros 
permanentes. Neste contexte, serâo dadas 
por findas as missôes de todos os for- 
madores e Leitores que completem 4 anos 
de exercicio no mesmo poste no final do 
corrente ano lectivo (31 de Agosto de 
2003)”. Perante este esclarecimento, os 
deputados continuam a pedir que lhes 
sejam prestados esclarecimentos quanto à, 
na ausência da legislaçâo anunciada e 
nunca publicada, afirmaçâo de Maria 
José Stock de que estes postos serâo dados 
por findos; ao nùmero de leitores abrangi- 
dos pela decisâo; a outros critérios utiliza- 
dos para dar por findas as missôes dos 
Leitores em causa; à existência, ou falta 
delà, de uma avaliaçào ao Leitor; e como 
e corn que base legislativa vâo ser recru- 
tados os Leitores que irâo ocupar os 
lugares deixados vagos. Como analisa 
estas perguntas? 
Dr* nda Januârio - Eu tenho algumas 
observaçôes a fazer. Em primeiro lugar, a 

distinçâo entre Leitores e Formadores que 
talvez nào seja clara para os ouvintes. Um 
Leitor, tal como a Dr“ Aida Baptista, sâo 
pessoas que têm um vinculo a Portugal, 
sâo professores destacados para ir para o 
estrangeiro e têm um subsidio de residên- 
cia. Os Formadores sâo escolhidos pela 
universidade, como é o caso da 
Universidade York actualmente, que, por 
sua vez, recebe um montante do Instituto 
Camôes para empregar uma pessoa no 
local. Segundo o Jornal de Letras, a ter- 
minaçào desses postos, agora, jâ nâo se vai 
verificar em departamentos onde exista a 
licenciatura de português, que é o caso. 
Portanto, ainda nào conhecemos o final 
da histôria. Em segundo lugar, a base le- 
gislativa para se recrutar Leitores para os 
lugares deixados vagos causa um proble- 
ma. Primeiro porque nunca é feita uma 
avaliaçào do trabalho do Leitor - contam- 
se os anos de esfadia, mas nâo se analisa o 
trabalho. Se a pessoa estâ a funcionar bem 
dentro do enquadramento no estrangeiro, 
deve continuar a fazer o bom trabalho que 
sempre fez, sobretudo se a comunidade 
demonstra vontade de continuar a ter essa 
pessoa. Finalmente, o outro ponto que 
nos estâ a deixar furiosos é que quem vai 
substituir esses Leitores - pessoas for- 
madas, corn Mestrado feito, muita expe- 
riência - sâo recém licenciados, pessoas de 
categoria profissional mais baixa, acaba- 
dinhos de sair do curso, sem experiência 
no estrangeiro e cuja adaptaçào vai ser 
mais dificil. Portanto, ficamos a perder 
nas competêneias. 
JMC - Poderâ dar-se o caso da 
Universidade de Toronto rejeitar este 
recém-licencidado, alegando baixa de 
qualidade? 
Dr* nda Januârio - É possivel. Corn a 
nomeaçào da Dr“ Aida Baptista, o depar- 
tamento conseguiu ter uma influência no 
processo de selecçâo. Houve um concurso 
e foi uma pessoa do departamento a entre- 
vistâ-la, o que garantiu, sem düvida, o 
êxito desta Leitora que foi seleccionada. 
Agora, voltamos a dar um passe para trâs 
porque nâo vai ser permitida essa selecçâo 
corn o contributo do departamento. O 
departamento de Espanhol e Português 

tem uma équipa de quatre professores - 
dois que ensinam literatura e lingua, ou- 
tros que ensinam lingua e cultura - muito 
intéressante. Também jâ conheci très 
leitores e, pela primeira vez, acertâmos e 
correu tudo muito bem. Essa pessoa que 
nos faz falta, tem que se enquadrar dentro 
da équipa. Ora, a Dr“ Aida Baptista foi a 
ünica que deu provas de saber capaz de 
trabalhar em équipa, de ser competitissi- 
ma na sala de aulas e de ser uma pessoa 
que contribuiu para a vida cultural desta 
comunidade. Nunca antes se tinham 
reunido estes très elementos. Por isso, nos 
precisamos de uma pessoa assim e nada 
nos garante, nas condiçôes em que as 
coisas estâo, que teremos uma nova “ga- 
linha de ovos de ouro” como esta que tive- 
mos. Pelo menos, ficâmos a saber como 
funciona o leitorado, que a departamento 
de português tem 300 alunos a estudar 
português, o que nos alegra muito por ser- 
mos um grupo ético que menos estu- 
dantes universitârios temos e que cerca de 
40 por cento desses alunos jâ nâo sâo luso- 
descendentes, mas estrangeiros que 
querem aprender a lingua. No tempo em 
que as linguas estâo em declinio, a situ- 
açâo nào estâ nada mâ. Temos é que man- 
ter a qualidade. 
JMC - Houve até o comentârio de que 
alguns alunos desistiriam do cnrso se a 
Dr“ Aida Baptista fosse embora... 
Dr* Qda Januârio - Nào me admiro nada 
porque ela habituou os alunos, na sala de 
aulas, a uma qualidade excelente. Mas 
nâo é sô a qualidade. É também a imagem 
que se projecta de Portugal, tendo uma 
pessoa dinâmica e que sabe ensinar. 
Portanto, nào passa sô pelos ensinamen- 
tos que se transmitem, mas a maneira 
como se transmitem. É a imagem de uma 
cultura e de uma lingua. 
JMC - O que é que ainda se pode fazer por 
este caso? O prôprio Instituto nâo espera- 
va esta reaeçâo. 
Dr* üda Januârio - Acho que nâo. O facto 
de eles se dignarem a responder às nossas 
cartas, jâ demonstra uma preocupaçâo. 
Geralmente, uma carta que se envie ao 
governo português, obtem como resposta 
a indiferença. Este caso nâo estâ a criar 

indiferença. Por isso, nos temos que man- 
ter o assunto quente, mesmo em terras do 
Canadâ. Temos que mostrar que, mesmo 
que nâo se prolongue o periodo de estadia 
da Dr“ Aida, que nos estamos atentos e 
que nâo nos vamos deixar levar porque 
queremos ser ouvidos. Acima de tudo, que 
estamos habituados a qualidade e quere- 
mos continuar a ter qualidade no leitora- 
do. Portanto, houve uma carta que foi 
enviada ao Ministério dos Negôcios 
Estrangeiros e sobre a quai foi baseada 
uma carta petiçâo que estâ disponivel na 
livraria “Portuguese Bookstore”, com 
toda a colaboraçào dos donos que com- 
preendem a importâneia do assunto. Jâ 
conseguimos assinaturas e se quiserem 
juntar-se a nos para fazer uma diferença, 
pedimos para que assinem a carta-petiçâo 
na livraria. Os proprios donos se encar- 
regam de enviar para o Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, por isso nâo custa 
nada a ninguém. É sô assinar, colocar a 
data e enviar. Quantas mais se enviarem, 
se conseguirmos bloquear o fax, acho que 
vamos continuar a pressionâ-los. Nâo 
podemos esquecer que é o nosso capitâl 
cultural que estâ em jogo. Como este 
assunto estâ debaixo do Ministério dos 
Negôcios Estrangeiros, passa a ser um 
negôcio estrangeiro. Por isso, quando à 
certes para poupar dinheiro, toca a cortar 
na lingua e na cultura, onde podemos ter 
mais impacto mundial. 
JMC - Agradeço a atençâo dispensada e 
faço votos para que esta nossa luta ter- 
mine da melhor maneira possivel. 
Dr* ndajanuàrio - Eu é que agradeço e 
deixo um apelo. Nào custa nada assinar 
esta petiçâo. Quando forem buscar o jor- 
nal português ou a vossa revista preferida, 
é sô dirigirem-se ao balcâo e pedir para 
assinar a tal carta-petiçâo sobre o leitora- 
do do Português. Nesta situaçâo, a quanti- 
dade é importante. 

Serâ que ainda poderemos acalentar 
esperanças no regresso da Dra. Aida 
Baptista? 
O Dr. Francisco Ramos terâ a ultima 
palavra! 

JMC/Ana Fernandes 

Newfoundland quer novo 
acordo corn Canada 
A provincia de Newfoundland e 
Labrador quer luna nova forma de rela- 
cionamento corn o Canadâ, mas a sepa- 
raçâo nâo é a resposta, seg^undo informou 
uma comissâo provincial a estudar o caso. 
Vie Young, porta-voz da Comissâo Real 
na Renovaçâo e Fortalecimento do Papel 
da Provincias no Canadâ, disse que a lei 
das pescas controlada pelo governo feder- 
al, uma das mais fortes no mundo, tem 
sido “devastada”. 
Num relatôrio sobre o assunto, a que 
agendalusa.com teve acesso. Vie Young 
aponta como alguns problemas que afecta 
a provincia de Newfoundland e Labrador 
o facto dos lucros da central eléctrica de 
Labrador ter beneficiado mais o 
Quebeque, uma taxa de desemprego ele- 
vadissima, rendimento per capita mais 
baixo do Canadâ, taxa de impostos eleva- 
da e um dos piores niveis de emigraçào. 

A provincia de Newfoundland tornou-se a 
10“ provincia a juntar-se à confederaçào 
canadiana, a 31 de Março de 1949. A 
comissâo começou um trabalho de 
pesquisa hâ cerca de um ano, à procura de 
maneiras que pudessem melhorar o rela- 
cionamento desta provincia corn o gover- 
no federal. No entanto, o problema piorou 
quando, hâ meses, o governo de Otava 
ordenou o encerramento da pesca do 
bacalhau, nào obstante as objecçôes da 
provincia. 
O relatôrio aponta para um federalismo 

mais colaborativo. Entre outras recomen- 
daçôes, encontra-se a criaçâo de uma 
équipa que trate directamente do assunto 
das pescas; trabalho conjunto entre o 
Canadâ e as provincias de Newfoundland 
e Quebeque no desenvolvimento da cen- 
tral eléctrica da ilha de Gull; revisào do 
Acordo do Atlântico para certificar que 

Newfoundland e Labrador se tornem os 
beneficiârios principals dos recursos natu- 
rals de gâs e petrôleo; e o inicio de uma 

negociaçâo “realista e imediata” entre o 
governo federal e o governo daquela 
provincia. 
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HAIR CARE SYSTEM ®TM 

Produtos Naturals. Resultados Sensacionaisl 
MARIANA DE OLIVEIRA 

CEO 

De Oliveira 
Skin Care Systems 

SOFRE DE PROBLEMAS NA PELE? 
De Oliveira tern a soluçào! 

• Psoriase 
’Eczema ’Rosacea 
’ Herpes-Zoster 
’ Escoriaçôes 
’ Feridas nos lâbios 
’Acne ’Verrugas 
’ Descoloraçào da pele 
’ Bolhas 
’ Queimaduras 

« 2 4 
i ® I 

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

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

ESTÂ A PERDER CABELO9 ou 
JÂ PERDEU A MAIOR PARTE? 

De Oliveira pode ajuda-lol 
• Queda de 

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

purificadores e estimulantes para 
revitalizar o couro cabeludo e cabelo 

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

Toronto, On 1B4 
nTwiv. deoliveirasy stems. com 

Business Initiative Directions - 2001 New York 
Recipient of the 2001 International Gold Award for 
Excellence and Business Prestige 
European Market Research Centre - 2002 Brussels 
Recipient of the EuroMarket Award 2002 for 
Outstanding Business Performances and Managerial 
Achievements while Adapting International Standards 
Business Initiative Directions - 2002 Paris 
Recipient of the 2002 International I’latinum Star Award 
for World Quality Commitment 

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

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

the cable you already have. Featuring FPTV 

Call us at 1-888-ROGERSl. 

O ROGERS 
Digital Cable 

unique multicultural programming 

Contacte.BOBEBS.CABLE e peça aJaixaPigltal 
ManBe actiuar o nowolcanal Eesti«al P.ortuguêSiTtfîSIC 

Entrent em contacto com FPtv onde podem promover 

todos os dias as vossas actividades: 

Enviem as informacoes via fax; 

Acompanh^FPMSIcy24 floras porjtHa 
ParapiaisjfetalfiesJipCparalCIRVirip 

suflestoesTpaia SRÏJ0SŒ 
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Paco Bandeira 
cada vez melhor 
O Pic-Nic Internacional da CHIN, 
todos os anos por altura do Dia do 
Canada, mantém as suas carac- 
teristicas, sonhadas hà 37 anos 
pelo saudoso Johnny Lombardi. 

Hqje, seus filhos Lenny, Theresa e Donina 
Lombardi, prosseguem a caminhada, sem 
desviar nada dos ideais do pai e fundador. 
O dia 1 de Julho nasceu propicio para fes- 
tas ao ar livre e, o enorme espaço em 
frente do Bandshell, encheu-se por com- 
pleto de gente sequiosa de ver Paco 
Bandeira, um homem e artista a quern, o 
passar dos anos, nao causam mossas. O 
Sol queimava mesmo, como na velha 
cantiga do Paco. 
Apenas com a sua guitarra e o seu talento 
(parece pouco, nao parece?), Paco 

Bandeira com a sua voz bem modelada, 
forte mas doce, fez um programa "de pedi- 
dos"... 
O pùblico pedia e ele cantava! No habitu- 
al dialogo com o seu piiblico, Paco 
Bandeira, ironico como sempre, nao 
deixou de enviar os "seus recados" de paz 
e liberdade, de amor e fraternidade, entre 
homens e mulheres que tenham orgulho 
de o ser. "Tudo o que é feito entre um 
homem e uma mulher é bonito...". 
Quanto ao Pic-Nic da CHIN, Paco 
Bandeira, sintetizou;-"É a verdadeira glob- 
alizaçào da amizade!" 
Num casamento perfeito com o pùblico, 
Paco cantou em português, espanhol e ital- 
iano, sempre ao sabor do pùblico presente 
e com o seu sorriso de marca. E as piadas 
da ordem. 

Foi uma tarde quente em todos os aspectos. 
Paco Bandeira terminou o seu show e foi 
chamado ao palco 3 vezes! Por isto se pode 
aferir a qualidade do artista e a saudade 
dos seus admiradores. 
O programa foi composto ainda com artis- 

tas locais, cheios de valor: conjunto Santa 
Fé, Rancho Folclorico da Casa do 
Alentejo, Michelle Madeira, Steve 
Medeiros e Henrique Cipriano. 
A CHIN estâ de parabéns! 

JMC 

JPace Bandeira e a sua gente m Chin Piquenigue, 

Paco e a itta guitarra. 
Nada mais é précisa... 

Tribunal de Contas critica comas do Estado do 2001 e duvida 
do délice apurado 
O Tribunal de Contaa tern dûvi- 
das sobre o défice orçamental 
apurado em 2001, porque duvida 
do reg^to de receitas e despesas, 
aiirma a instituiçâo num parecer 
divulgado esta quarta-feira. 

No parecer, o Tribunal diz que a Conta 

Gérai do Estado de 2001 conté m prâti- 
cas de desorçamentaçâo, deficiências 
no apuramento de receitas e despesas 
pùblicas e operaçôes mal registadas. 
Tal como em pareceres anteriores, 
verificou-se que na Conta Gérai do 
Estado de 2001 "persistem prâticas de 
desorçamentaçâo, deficiências no sis- 

tema de apuramento das receitas e 
despesas pùblicas e desconformi- 
dade do registo de algumas ope- 
raçôes corn os principios contabilis- 
ticos vigentes", aponta a entidade 
fiscalizadora. 
Em consequência destes defeitos, o 
Tribunal de Contas nâo sanciona o 

valor défice orçamental apresentado. 
Os autores do parecer asseguram que 
"o Tribunal mantém as réservas que 
tem vindo a colocar relativamente aos 
valores globais da receita e despesa 
evidenciados na conta Gérai do 
Estado e, consequentemente, ao valor 
do défice orçamental ali apresentado". 

Mais de 60% dos iovens entre os 
10 e 10 anos navegam na Internet 
Mais de 60 por cento dos jovens portugue- 
ses corn idade entre os 10 e 18 anos uti- 
lizam a Internet, segundo o estudo da 
Markteen sobre hâbitos de consumo, esti- 
los de vida e leitura de media. 
Estas conclusses resultam de uma amostra 
representativa de mil jovens entrevistados 
telefonicamente, e estarâ disponivel, para 
consulta paga, no portai Marktest.com, que 
foi apresentado quarta-feira pelo présidente 

do grupo Marktest, Luis Queirôs. 
O estudo révéla que entre os jovens que uti- 
lizam Internet, 85,5 por cento fazem 
pesquisa escolar, 62,6 por cento conversam, 
47,2 por cento fazem "downloads" (impor- 
taçào via Internet de conteùdos), jogos e 
outros ficheiros, 42,8 por cento jogam, 35,8 
por cento procuram noticias, 22,1 por 
cento acedem ao correio electrônico e um 
em cada cinco obtém "software". 

O estudo adianta que qua- 
tre em cada cinco jovens 
possui telemôvel e mais de 
metade têm uma consola de 
jogos. 
O portai "Marktest" terâ 
uma parte pùblica, em que 
estarâ disponivel uma nota 
informativa semanal, e diariamente estarào 
acessiveis os programas de televisào mais 

vistos na véspera, entre outros, adiantou o 
présidente do grupo. 
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Acidetttes de viaçâo: 

CNR contou 
31 mortos e 
855 feridos | 
na semana i 
passadaem 
acidentes 

Trinta e um mortos e 855 feridos, dos 
quais 91 em estado grave, é o balanço 
de 2.395 acidentes de viaçâo registadas 
na semana passada pelas patrulhas da 
Brigada de Trânsito (BT) da GNR. 
Segundo dados divulgados esta segun- 
da-feira, entre 23 de Junho e domingo 
ultimo, a BT detectou igualmente 
3.353 infracçôes graves e 558 muito 
graves. 
No mesmo periodo, forara detectados 
675 condutores corn taxa de âlcool 
acima da lei (0,5 gramas/litro de 

sangue), 205 dos quais foram detidos 
por apresentarem valor igual ou supe- 
rior a 1,20 gramas/litro. 
Relativamente ao periodo anterior (16 
a 22 de Junho), esta semana mostroü- 
se "negra" em vârios aspectos, corn um 
aumento do nùmero de acidentes 
(mais 351), do nümero de mortos (mais 
13), do nùmero de feridos (mais 91) e 
de feridos graves (mais 25). 
Desde o inicio do ano, jâ morreram 
nas estradas portuguesas 561 pessoas 
em resultado de mais de 53 mil aci- | 
dentes de viaçâo. 

RilTips 
Available in Milcl, Medium, Hot, 

13BQ or Honey Garlic Sauce 

.95 
1 llj. orde 9 

(416) 439-0000 Ws Deliver 
Quality 

Limited time offer. Not valid with any other combination or special. Delivery charge applies. 

Portugal eleito para Conselho Executivo e 
Comissao oceanografica da UNESCO 
Portugal foi eleito em Paris para o 
Conselho Executivo da UNESCO e para a 
vice-presidência da Comissâo 
Oceanografica internacional, que opera 
no âmbito daquela agência especializada 
da ONU, informou o porta-voz do 
Ministério dos Négocies Estrangeiros. 

O Conselho Executivo da UNESCO 
reüne-se duas vezes por ano e é composto 
por 58 estados membres, eleitos pela 
Conferêneia gérai da organizaçâo para 
mandates de quatre anos. 
A eleiçâo de Portugal para a Comissâo 
Oceanografica, salientou a fonte, "corres- 

ponde à importâneia que o MNE tem 
atribuido aos oceanos como factor trans- 
versal da politica externa portuguesa". 
O actual représentante permanente de 
Portugal junto da UNESCO é o embai- 
xador Marcello Mathias, no cargo desde 
Janeiro de 2001. 

Viauia: 

Ponte de Eiffel faz 125 anos e recebe "louver" 
da Ordem dos Engenheiros 

Présidente enaltece trabalhe de 
Jesé Faustine de Seusa 

A Ordem dos Engenheiros distinguiu esta 
semana, com o descerramento de uma 
plaça, a reabilitaçâo da ponte metâlica de 
Viana do Castelo como uma das " 100 obras 
de engenharia civil mais notâveis construi- 
das no século XX". 
Corn esta iniciativa, a Ordem dos 
Engenheiros associou-se às comemoraçôes 
do 125° aniversârio daquela ponte, que foi 
concebida pelo francês Gustave Eiffel e que 
foi inaugurada oficialmente a 30 de Junho 
de 1878, numa travessia presidida por 
Fontes Pereira de Melo. 
Qiiando tinha cerca de um século de vida, 
toda a estrutura da ponte começou a apre- 
sentar deficiências, tendo inclusivamente 
ocorrido fracturas dos pilares de ferro fun- 
dido, pelo que se impuseram restriçôes de 
carga e de velocidade dos comboios, que 
passaram a nào poder transportar mais de 
16 toneladas por eixo e 4,8 toneladas por 
metro, nem andar a mais de 20 quilometros 
por hora. 
Em 1986, arrancaram as obras de substituiçâo 

do viaduto de acesso à ponte, que custaram 
475 mil euros e que ficaram prontas em 
Junho de 1989, eliminando as restriçôes de 
velocidade e aumentando a capacidade de 
carga para 22,5 toneladas por eixo e 8 
toneladas por metro. 
De 29 de Outubro de 1992 a 14 de Outubro 
de 1994, decorreram as obras de reforço da 
ponte, que custaram 2,1 milhôes de euros. 
Foram todas estas obras que a Ordem dos 
Engenheiros quis evocar, colocando uma 
plaça num dos pilares da ponte, também 
como forma de chamar a atençâo para a 
importâneia da aposta na recuperaçâo do 
patrimônio do Pais. 
O 125° aniversârio da ponte metâlica de 
Viana do Castelo foi ainda assinalado corn 
a apresentaçào, por parte da Imprensa 
Nacional - Casa da Moeda, de uma meda- 
Iha coinemorativa da efeméride, da autoria 
do escultor Carlos Marques. 
Classificada como Patrimônio Municipal, a 
ponte metâlica de Viana do Castelo é ùnica 
no pais, devido à existência de tabuleiros 

sobrepostos - permitindo o trânsito fer- 
roviârio no inferior e rodoviârio no superi- 
or - e dos "cotovelos" nas duas margens. 

O présidente do Governo Regional 
dos Açores enalteceu no Palâcio de 
Sant’Ana, em Ponta Delgada, a 
forma como o Juiz Conselheiro 
José Faustino de Sousa, liderou a 
Secçâo Regional do Tribunal de 
Contas, durante os ùltimos 17 anos 
de existência daquela instituiçâo, 
instalada na ilha de Sâo Miguel. 

Em declaraçôes à Comunicaçâo Social 
açoriana, no final de uma audiência que 
concedeu ao présidente da Secçâo 
Regional do Tribunal de Contas, que 
agora cessa funçôes por motivo de aposen- 
taçâo, Carlos César considerou que aquela 
instituiçâo foi uma verdadeira escola para 
a Administraçào Püblica Regional. 
O chefe do executivo açoriano, na home- 
nagem pessoal, muito afectiva, e também 
institucional que prestou em nome do 
Governo a José Faustino de Sousa, subli- 
nhou que muitos daqueles que sâo diri- 
gentes da Administraçào. Püblica Regional 
viveram no Tribunal de Contas essa sua 
primeira escola. Referiu, igualmente, que a 
colaboraçâo mantida entre o Governo 
Regional e o Tribunal de Contas, nos 

Açores, decorreu sempre à margem de fac- 
tores de conflitualidade para que tudo 
aquilo que constitui o processo decisôrio 
da Administraçào Püblica Regional fosse 
previamente concertado, no sentido de se 
observar, em conclusâo, a sua regulari- 

dade e eficiência. 
O présidente do Governo reconheceu, 
ainda, que a colaboraçâo prestada pelo 
Tribunal de Contas permitiu transformar 
os serviços püblicos regionais numa 
administraçào melhor e mais operativa. 
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CARr^ÇIRO 
21/03 À 20/04: > 

Nesta fase, em que o Sol transita pela sua Casa I, é natural que se 
centre mais na sua propria pessoa, naquilo que é e no que faz. É um 
bom periodo para deitar mâos à obra a trabalhos que requeiram ser 
finalizados corn urgência e para cuidar mais da sua saùde. 

TOLRO 
21/04 A 20/05 

Durante este transita de Mercùrio poderâ tender a fugir às suas respon- 
sabiüdades. A tentaüva de esconder uma situaçào ou um segredo 
podem levar a uma perda de confiança e a comentârios menos 
favorâveis em relaçâo à sua pessoa 

GéMEOS 
21/05 A 20/06 

m 

A Casa XI tem que ver corn tudo o que é inovador e corn o colectivo 
em gérai, pelo que a vida social e as actividades de grupo estarào na 
ordem do dia O seu optimismo e auto-estima serào o motor de 
arranque para participar em actividades criativas. 

CàRANGLEJO 
21/06 A 20/07 

o seu lado mais combativo e contundente terâ os sens efeitos nas suas 
relaçôes conjugais ou de negôcios o que, se nâo tiver atençào e procurar 

^ ser mais flexivel, poderâ trazer alguns conflitos nestas areas da sua vida 

LcÂo 
22/07 A 22/08 

7 V y 
:     

E possivel que tenha um maior interesse por assuntos que te- 
nham a ver corn espiritualidade, metafisica ou corn religiâo, 
enfim, tudo o que transcenda o campo fisico e material. Sentira 
avidez por novos conhecimentos. 

VlROEf^ 
23/08 X 22/09 

Tempo propicio a estudar a fundo uma ideia ou um projecto. 
Poderâ sentir uma divisào entre revelar/nâo revelar os conheci- 
mentos que adquiriu. È possivel que tenha que realizar pequenas 
viagens de negôcios. 

BALANçA 
23/09 A 22/10 

ESCORPIâO 
23/10 À 21/11 

S 

SAGITâRIO 
22/11 A 21/12 

Serâ um periodo positive para o amor e relaçôes afectivas em 
gérai pois irâ expressar facilmente a sua afeiçâo e emoçôes. Os 
sentimentos para corn as pessoas que lhe sâo chegadas serào 
mais claros e bem entendidos. 

Agora este periodo sentir-se-â a transbordar de energia quer mental 
quer fisica. É uma altura propicia para concretizar objectives que 
envolvam terceiros, mas terâ de refrear essa impaciência para acabar 
rapidamente as tarefas. 

Fase de grande vitalidade e energia criativa.A demonstraçào 
espontânea e sem receio dos sens afectos, poderào abrir-lhe as 
portas ao amor, chamando sobre si a atençào de alguém do sexo 
oposto. 

CAPRICORNIO 
22/12 A 20/01 

Nesta altura vai ter necessidade de fazer uma paragem interior para 
repensar todos os assuntos que julgue importantes para a familia, ten- 
tando ajudar mais um membre desta que possa precisar mais de si. 

AQLâRIO 
21/01 A19/02 

A tendência durante este trânsito de Vénus pela casa III serâ de 
se rodear de coisas bêlas ou apreciar, mais profundamente, aqui- 
lo que de belo existe à sua volta. Poderâ criar-lhe mementos de 
harmonia e tranquilidade. 

|îci:^|S 
20/02 A'2O/03 

Sentirâ nesta altura maior capacidade de conjugar as suas neces- 
sidades corn as dos outres. Todos os trabalhos que requeiram a 
colaboraçào de outras pessoas corn o fim de atingir um bénéficié 
comum sâo especialmente favorecidos. 
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FILME DA SEMANA: 

TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES 

ACTORES: Género: 
Acçâo Arnold 

Schwarzenegger, 
Nick Stahl, Claire 
Danes, David 
Andrews, Kristanna 
Loken 

Dviraçâo do mme 
109 ^Unutos 

Realizador: 
Jonathan Mostow 

SiNOPSE: 
Ja passou uma década desde que John Connor (Stahl) ajudou na pre- 
vençâo do “Dia de Julgamento” e a destruiçào massiva do ser 
huinano. Agora com 25 anos, Conner vive à sombra da sociedade, 
sem casa, cartôes de crédite, telemôvel e sem emprego. Ninguém 
sabe da existência dele. Esta é a ünica forma de passar despercebido 
pelo sistema de mâquinas da Skynet, que jâ tinha tentado eleminâ-lo 
anos antes. Até agora tudo estava bem mas a Skynet envia o seu ulti- 
mo modelo de cyborg, o TX (Loken), que é muito mais sufisticado. 
Uma verdadeira mâquina para matar, que foi enviada para o passade 
para isso mesmo, acabar o trabalho que foi deixado pelo modelo 
anterior, o T-100, e assassinar Connor. 
A ünica esperança de Connor é o Terminator (Schwarzenegger), que 
é também enviado para o passade para protegê-lo e de alguma forma 
destruir o T-X, evitando assim o “Judgment Day”... 

O vocalista dos U2, Bono Vox, viu-se 
obrigado a reforçar a sua segurança 
depois de receber uma série de 
ameaças de morte devido na 
sequêneia das campcuihas em que o 
müsico participa para ajudar os 
paises pobres. 

Bono Vox recebeu 24 cartas arrebatadoras, 
que preocuparam a équipa de investigaçào 
da empresa de correios britânica de tal 
forma que pediram ajuda à Scotland Yard. 
A policia inglesa vai agora tentar encontrar 
provas para identificar potenciais suspeitos. 
Para jâ, Bono Vox vai reforçar a sua 
segurança, tomando precauçôes adi- 
cionais no dia a dia da sua mulher e dos 
seus quatre filhos. 
Uma das cartas alertava Bono Vox para ter 
cuidado e que dévia preocupar-se menos 
corn os estrangeiros e mais corn o povo da 
sua nacionalidade. Outra carta continha 
comentârios racistas e terminava dizendo 

que se o müsico continuasse a prestar 
ajuda ao povo africano acabaria num 
caixào. 
Bono Vox nào se deixa intimidar por 
esta campanha depreciativa e vai 
prosseguir corn o seu apoio à populaçâo 
mais necessitada. 

Ameaças de merte ebrïgam 
Bene Vex a referçar 
segurança 

Carlos do Carmo vence 
prémio José Afonso/2003 
da Câmara da Amadora 
o album "Nove Fados e uma Cançâo de 
Amor", de Carlos do Carmo, ganhou o 
prémio José Afonso/2003, atribuido pela 
Câmara Municipal da Amadora, no 
âmbito do XVI Festival de 
Müsica Popular Portuguesa, 
anunciou a autarquia. 
O présidente da Câmara da 
Amadora, o vereador da 
Cultura, représentantes do 
serviço de Turismo, os jorna- 
listas Carlos Pinto Coelho, 
Fernando Magalhâes, Pedro 
Pyrrait e Viriato Teles, a 
pianista Olga Prats e o maes- 
tro Antonio Victorino 
d'Almeida, integraram o jüri 
do prémio. 

"Nove Fados e uma Cançâo de Amor" 
fazia parte dos seis indicados pelo jüri de 
nomeaçào, composto por Fernando 
Magalhâes, Pedro Pyrrait e Jülio 

Murraças. 
O prémio José Afonso, atribui- 
do anualmente pela autarquia 
da Amadora desde hâ 15 anos, 
é constituido por um troféu e 
por um prémio monetârio no 
montante de 5.000 euros. 
O prémio serâ entregue no 
decorrer do espectâculo de 
encerramento da XVI Festival 
de Müsica Popular Portuguesa, 
a realizar em Setembro proxi- 
mo, integrado nas Festas da 
Cidade. 

Associaçâo Discogrâfica Americana 
quer processar piratas da miisica 
Os utilizadores americanos de programas 
de partilha de ficheiros MP3, tais como o 
Kazaa, podem ser processados pela 
Associaçâo Americana da Indüstria 
Discogrâfica (RIAA). Esta campanha tem 
por objectivo colocar um travâo na 
disponibilizaçâo de müsicas na Internet 
protegidas por direitos de autor. 
Esta luta da RIAA jâ se alonga hâ algum 
tempo, que tem vindo a assistir ao alastrar 
do nümero de pessoas que têm acesso a 
müsica grâtis através da Internet. Esta é 
mais uma acçâo de erradicaçâo dos cente- 
nas de piratas da Internet. A RIAA vai 
processar algumas centenas de uti- 
lizadores que têm disponibilizado 

ficheiros para download na Internet. 
O présidente da RIAA, Cary Sherman, 
reiterou a sua opiniâo sobre a partilha 
destes ficheiros, sublinhando que é ilegal e 
que os utilizadores nâo devem esperar que 
o anonimato da Internet previna de terem 
de enfrentar uma acçôes legal. 
A empresa que distribui o popular progra- 
ma Kazaa, a Sharman Networks, jâ afir- 
mou que a RIAA esta a declarar uma guer- 
ra corn os seus clientes. A Sharman 
Networks adiantou ainda que préféré tra- 
balhar em parceria corn as éditeras 
discogrâficas para chçgar a um acordo 
futuro sobre a partilha de ficheiros de 
müsica. 
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Princi'pios constitucionais que 
parecem ignorados 
Nesta "fase do campeonato", convém 
lembrar algumas disposiçôes da 
Constituiçào da III Repùblica. 
Artigo 3: "1. A soberania, una e indi- 
visivel, reside no povo, que a exerce 
segundo as formas previstas na 
Constituiçào". 
Repare-se como a "classe politica" da III 
Repùblica se defende e aos seus inte- 
resses. A Constituiçào, que nem referen- 
dada é, ou pode ser, instala-se como 
limite à soberania democràtica dos 
Portugueses. 
Mas uma coisa é clara. Soberano é o 
Povo, O Estado subordina-se à 
Constituiçào e funda-se na legalidade. 
E vamos ao artigo 7°, relaçôes interna- 
cionais. 
"1.Portugal rege-se nas relaçôes interna- 
cionais pelos principios da independên- 
cia nacional, do respeito dos direitos do 
homem, dos direitos dos povos, da igual- 
dade entre os Estados, da soluçào paci- 
fica dos conflitos internacionais, da nào 
ingerência nos assuntos internos dos 
outros Estados e da cooperaçào corn 
todos os outros povos para a emanci- 
paçào e o progresso da humanidade". 

Para além deste mau português dos 
constituintes do regime, estâ constitu- 
cionalizado que o Estado português tem 
de respeitar os Direitos do Homem e os 
Direitos dos Povos. Respeitarâ ?... 
E diz o n: 2 do mesmo artigo: " 2. 
Portugal preconiza a aboliçào do impe- 
rialismo, do colonialismo e de quaisquer 
outras formas de agressào, dominio e 
exploraçào nas relaçôes entre os povos, 
bem como o desarmamento gérai, 
simultâneo e controlado, a dissoluçào 
dos blocos politico-militares e o esta- 
belecimento de um sistema de segu- 
rança colectiva, corn vista à criaçào de 
uma ordem internacional capaz de asse- 
gurar a paz e a justiça nas relaçôes entre 
os povos". 
Portanto, para além de péssima prosa 
constitucional e do riso que, na reali- 
dade concreta, a norma provoca, tam- 
bém a Constituiçào obriga o Estado por- 
tuguês à ABOLIÇAO DO COLONIA- 
LISMO E DE QUALQUER FORMA DE 
DOMINIO na relaçào entre os povos. 
Depois vem o n: 3 deste artigo 7°. " 3. 
Portugal reconhece o direito dos povos à 
autodeterminaçào e independência e ao 

desenvolvimento, bem como o direito à 
insurreiçâo contra todas as formas de 
opressào". 
Convém atentar que, nesta disposiçào, o 
Estado distingue autodeterminaçào e 
independência, nào consti- 
tuindo esta, corolârio obri- 
gatâorio daquela. E que o 
"direito à insurreiçâo" estâ 
estabelecido contra TODAS 
as "formas de opressào". 
Vamos depois ao artigo 8: da 
Lei Fundamental da III 
Repùblica, Direito 
Internacional: 
"1. As normas e os principios 
do direito internacional gérai 
ou comum fazem parte inté- 
grante do direito português. 
2. As normas constantes das convençôes 
internacionais regularmente ratificadas 
ou aprovadas vigoram na ordem interna 
apôs a sua publicaçâo oficial e enquanto 
vincularem o Estado Português. 
3. As normas emanadas dos ôrgàos com- 
petentes das organizaçôes interna- 
cionais de que Portugal seja parte vigo- 
ram directamente na ordem interna. 

desde que tal se encontre estabelecido 
nos respectivos tratados constitutivos". 
Concorde-se ou nào corn o regime politi- 
co vigente em Portugal, na medida em 
que vem destruindo a Democracia 

Representativa e se reve- 
lando inepto para a soluçào 
dos grandes problemas por- 
tugueses, a verdade é que os 
Principios que resultam 
destes artigos aqui trans- 
critos, apesar do mau por- 
tuguês da sua redacçâo, 
merecem concordância 
absoluta. 
Ora, convém lembrar estas 
disposiçôes, na medida em 
que a politica portuguesa 
tem decorrido numa apro- 

priaçâo vanguardista pelos interesses 
estabelecidos em Lisboa - econômicos e 
politicos, que usam a "informaçâo" 
como seu totalitârio "cordâo umbilical" 
- o que leva, por vezes e em relaçào ao 
restante territôrio nacional, a um 
desprezo pelos Principios estabelecidos. 
A Regiào Autônoma da Madeira que o 
diga. 
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HAMILTON: - Alves Meats - 157 Macnab St. N. 
Tel: (905) 528-0165 

LOrroON: Acadia Travel 366 Hamilton Rd. 
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Isaias Samakuva filiou-se na 
UNITA em 1974, pouco 

depois do 25 de Abril e um ano mais tarde 
foi nomeado inspector gérai do trabalho no 
entào Governo Democrâtico de Angola, 
instalado no Huambo pela UNITA e 
FNLA, em 1975. 
Em 1976, retira-se para as matas e junta-se 
aos sens correligionârios numa das bases do 
Kwanza, integrando a partir de 1978 o gabi- 
nete presidencial de Jonas Savimbi. 
As localidades de Rundu e Likwa e, poste- 
riormente, a Jamba, antigo quartel general 
da UNITA, sâo pontos que se inscrevem no 
percurso de Isaias Samakuva, que jâ foi 
entre 1986 e 1989, director do gabinete do 
présidente da UNITA. 
Entre 1989 e 1993, Isaias Samakiiva desem- 
penhou o cargo de tesoureiro gérai da 
UNITA, cumulativamente corn as funçôes 
de représentante do Reino Unido. Chefe da 
delegaçâo do seu partido na Comissâo 
Conjunta, encarregue da aplicaçào do 
Protocolo de Lusaka, de 1994 a 1998. 
Pouco antes de regressar a Angola, em 
finals de 2002, Isaias Samakuva coordenou 
a Missâo Externa da UNITA, a partir de 
Paris (França). 

MM 

que asetauQ au.,. 
As opiniôes expresses por Mateus Machado nào reflectem as opiniôes dojornal O Milénio. 

Samavuka é o sucessor de Savimbi 
Um ano depois da trâgica morte do lider 
da UNITA, o maior partido da oposiçâo 
de Angola elegeu um novo présidente. 
Isaias Samavuka foi eleito por larga maio- 
ria présidente do movimento do "Galo 
Negro", obtendo 1067 votos, contra os 277 
do seu mais directo rival, "Lukamba" 
Gato. 
Isaias Henrique Ngola Samavuka, de 57 
anos, acabou por ser eleito présidente da 
Uniào Nacional para a Independência 
Total de Angola (UNITA), durante o IX 
Congresso do maior partido da oposiçâo 
em Angola, antiga organizaçâo rebelde 
contra o poder instituido. 
O anùncio foi oficialmente feito aos con- 
gressistas pelo présidente da Comissâo 
Eleitoral, Justino Pinto de Andrade, na 
noite do dia 27 de Junho em Luanda. 
Isaias Samavuka obteve 1067 votos, 
"Lukamba" Paulo Gato ficou-se pelos 277 
votos e o terceiro candidato, Dinho 
Chingunji, nâo foi além dos 20 votos. 
Antigo delegado da UNITA e représen- 
tante do movimento em França, Isaias 
Samavuka substitui agora o antigo prési- 
dente e fundador do movimento, Jonas 
Savimbi, morto pelo exército angolano a 
22 de Fevereiro de 2002. O novo lider, que 
começou a sua carreira politica aos 28 
anos de idade, esteve encarregue do 
processo de paz entre 1995 e 1999. 

"Transparêneia, coesâo e unidade 
do partido" 

Numa primeira reaeçâo â sua eleiçâo, 
Isaias Samavuka afirmou que tem como 
prioridade "a transparêneia, coesâo e 
unidade do partido", dado que sâo estas 
qualidades que "vâo garantir confiança 
para futuros desafios". 
"Primeiro vou dar grande prioridade â 

unidade e coesâo do partido, porque pre- 
cisamos de manter, acima de tudo, o par- 
tido unido, bem como arranjar formas de 
mantê-lo dinâmico e activo, para desem- 
penhar cabalmente o seu papel, como 
organizaçâo de oposiçâo", afirmou o novo 
lider da UNITA. 
No seu primeiro discurso como présidente 
da UNITA, Isaias Samavuka garantiu 
ainda o seu compromisso de lealdade para 
a conclusâo do processo de paz em 

Angola, processo esse em que esteve à 
frente entre 1995 e 1999. 
"Garante lealdade ao compromisso para a 
conclusâo do processo de paz. O Governo 
[de José Eduardo dos Santos] pode contar 
também corn a colaboraçâo da UNITA 
nas questôes de interesse nacional", disse o 
novo lider do movimento do "Galo Negro". 
As futuras eleiçôes gérais - ainda sem data 

marcada - foi um dos pontos que Isaias 
Samavuka quis salientar na sua inter- 
vençâo perante os congressistas, garantin- 
do que, até lâ, "a UNITA assumirâ, corn 
responsabilidade, o papel de maior par- 
tido da oposiçâo". 
Dirigindo-se às restantes formaçôes par- 
tidârias angolanas, Isaias Samavuka afir- 
mou que ira "trabalhar para fortalecer a 
oposiçâo, no quadro do aprofundamento 
da democracia". 
"Assume um compromisso corn o povo 
angolano de fazer renascer a esperança 

num pais digne", prome- 
teu o novo présidente do 
maior partido da 
oposiçâo. 
Ao saber dos resultados 
das eleiçôes, o Présidente 
angolano, José Eduardo 
dos Santos, afirmou que a 
antiga organizaçâo 
rebelde transformou-se 
numa grande formaçâo 
politica de oposiçâo, 
depois de ter conseguido 
organizar um congresso e 
eleito um sucessor de 
Jonas Savimbi. 

Numa mensagem enviada à UNITA, José 
Eduardo dos Santos salienta que o movi- 
mento conseguiu "assumir-se como o 
maior partido da oposiçâo civil" em 
Angola. 
O Governo português jâ enviou um 
telegrama a felicitar Isaias Samavuka, pela 
voz do ministro dos Negôcios 
Estrangeiros. "Transmito-lhe felicitaçôes e 
formulo votos de sucesso". 

Longa Caminhada de 
Samakuva 

Filho de Henrique Gola Samakuva e de 
Rosalia Ani Samakuva, o novo lider da 
UNITA nasceu em Silva Porto-Gare (actu- 
al Kunji), quando o seu pai trabalhava 
como funcionârio no posto administrativo 
dessa localidade. 

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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Dubai News do nosso desviado especial 
O nosso ex-companheiro de trabalhos e 
dores de cabeça, Domingos Melo, feliz 
da vida no quentissimo Dubai resolveu - 
para matar as muitas boras vagas!- editar 
um jornal semanârio que ira sair todos 
os meses e, por deferêticia especial para 

connosco, disponibilizou-se para ser o 
nosso "Desviado Especial" naquele pais 
(ou naquela praia?). 
Assim, iniciamos hoje -porque vamos de 
férias!- esta importante secçâo de noticas 
que, fazemos votos, possa prolongar-se 

por muitos anos e bombons. Esta troca de 
experiências trarâ corn certeza muitos 
beneficios para arabas as partes e, particu- 
larmente, para quem nâo 1er os artigos. 
A nossa gratidâo para o velho camarada 
destas andanças! 

Ano I» Ediçfio N" I - iprt^o: 2 Ossios 

O ünîco semanario 
arabe que sai de mês 
a tués 

Domsnqo, 29 Jimho 2ÛÛ.3 

Policia investiga câo surpresa 
Na passada sexta-feîja foi entiegue na policia do 
Dubai U 111 a queixa conlra urn animal de nome Mylo, 
Ao que parece, o bkho tem a mania de rasgar a roupa 
dos doiios, morder-lhes e fazer chi-chi no châo. 

Uni dos dortos disse ao Diibai Netvs que a sstuaçâo as 
vezes patec-e estât sob contrôle mas, quando meiios se 
aspeta, o pior voila sempre a aconieLer. “.ArndiS ba doss 
di:as’\ disse I2rn dcs tlonos, ‘'de estava muito c|Lsietinho 
De repente levuniioii-se, baiNoii js cabepa e comevoti it 
olliar de baixo para ci ma Quando lui ver Là cslava 
mm poça no cliào.'* 
A pei^unta se nâo acbava que era exaeerado fazer 
queixa do animal à policia, a dctîio respotuteu que nâo 

porque nâo se 
adirtite t|ue o Mylo, 
ja corn cerca de S 
nicses de idade, 
ande por ai a mijar 
peicts cantos. '''Islo 

ü para nâo Irdar nos 

iTîcus (Iccitjs i.[ne estiio îwkis mordsdos pcio pcsic'", 
acrescemoti 
O câo parcce softer do sindroms da peiseguiçao pois, 
cada ve2 que pressente alaném nos corredores coineça 
a ladrai, como se viesse alguém parra o raplar e levm 
para o Ifaqiie A pobciajatniciou iis investigaçbes e, 

ernbora nâo 
tpierenik) tîdiantar 
pornienores para 
nâo dificiiltaf o 
trabalho dos 
ageme.s, sempre 
vai skzicntb (fisc SC 

trnsa tluirs eitso 

que. em principio, 
deverà ver o sett 
tim apenas em tn- 

bmiaJ, 
Dubai News tesiiou enlrevsstai tt Mvlo itciso mesmo 

remeseti-se ao 
silêneto e envioii- 
nos parti o seu advogado, um Pastor Alentào, i|ue nos 
disse ‘'Gmr, au me au au an au au, grrr, au* Renhàu 
nbàu chibcii diibên, patlnca clnnd"' Is'it? signitica, 
dei-xris de rradiizido: Qï hiinianos tèm a marna qt^, là 
l>a;r dar gmnda a um animal, podem fazerdhe mdo o 
que Quereni Desia ve.2: as coisas nào \ âo ser assim. O 
meu cliente tem diresios Os tkinos do Mylo mellioi 
fan am em alentm para a sua situaçào i|uanlo a edu- 
ciî^âo tlrt men cliente. Ser dono rkle n;k> sitqiinca que 
possam gjitar-llie. dar-lhe palmadas. obogà-)o a ir para 
a catna e fecha-fo najauls senipre que lhes apctece 
Vào para a eozinba fazer o jaitiar e nem seqtier o coït» 
viiiarn para provar a coinida s6 liie dantkr conuda de 

câo... Ora ?sto, senboras e senbores, nâo pode sef Se 
03 humanos querein ter um animal de estimaçâo que o 
estiment... 0 meu cliente tem o direito de morder os 
sola.s, l2r/e*r cbi-cln no ebâo e corner a comida dos 
donos Nâo .sera por esso tpie de è nm animal'^ ’ 

Fode parecer que o cliscurso do advogado é um tanio 
lonco em relaçâo à quaiaiidade de palavras que de 
disse, mas a iraduçâo, l'esta por um Jack Russel, e fiel 
e, segundo especiaJisias, cada latido dut» câo quer 
dizei vànas palavias hiijirtuia.s dmita so VüJL 

Papa Joâo 
Paulo II 
preocupado corn 
terrorismo 
"nue wma 
insegum Wüa 
a humanMaüe" 
o papa Joâo Paulo II expressou 

a sua preocupaçâo pela crise 

no Médio Oriente, o terrorismo 

- "que torna insegura toda a 

humanidade" -, os problemas 

em regiôes do continente 

africano e a injusta dis- 

tribuiçâo dos recursos natiu*ais. 

Estas preocupaçôes e a reafirmaçào do 
compromisse da igreja na defesa da paz e 
justiça foram sublinhadas pelo papa numa 
mensagem que dirigiu ao novo embai- 
xador da Libia junto do Vaticano, 
Abdulhafed Gaddur, que lhe apresentou 
as suas cartas credenciais. 
O sumo pontifice catôlico afirmou que o 
diâlogo baseado em sôlidas leis morais 
facilita a soluçâo dos contenciosos e 
favorece o respeito pela vida humana. 
"É por isso que o recurso às armas para 
dirimir os conflitos implica sempre uma 
derrota para a razâo e para a 
humanidade", disse a concluir. 

I A promoçào das tradiçôes do concelho Segundo revelou a autarquia, este ano a Irelacionadas corn a festa brava constitui o VII Feira Equestre inclui a realizaçâo do 
principal objective da VII Feira Equestre "I Torneio Horse Bail" e de um "Horse 
da Moita, que decorre de 03 a 06 de Paper", a par de outras iniciativas tradi- 

I Julho, no Pavilhâo Municipal de cionais, que todos os anos atraem mi- 
Exposiçôes. lhares de pessoas à Moita do Ribatejo. 

Leziria Grande, e espectâculos musicais. 
Durante o certame, os visitantes poderâo 
ainda apreciar uma mostra de produtos 
comerciais relacionados corn a criaçâo de 

Portuguesa, Corridas de Cavalos, uma cavalos de equitaçào, que estarâ patente 
Gala Equestre, pelo Centro Equestre no Pavilhâo Municipal de Exposiçôes. 

Moita: VII Feira Equestre promove tradiçôes da testa brava 
A VII Feira Equestre da Moita integra 
assim provas do Campeonato Nacional 
de Equitaçào do Trabalho, Jogos 
Tradicionais, um Concurso do Traje à 

I 

I 

I 
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SAUDE EM SUA CASA 
CUIDADOS COM AS AIERGIAS 
Os produtos que causam alergias podem 
ser inalados como o pô e o pôlen das flo- 
res, ingeridos em alimentos e medicamen- 
tos, ou inoculados por injecçâo ou picadela 
de insectos. As reacçôes alérgicas aos pro- 
dutos inalados causam sintomas de infla- 
maçào e comichâo, sobretudo nas narinas 
e nos olhos que sào as areas mais sensiveis 
em contacto corn as poeiras atmosféricas. 
A reacçâo alérgica a produtos ingeridos ou 
injectados pode causar comichâo intensa 
nos olhos, na pele, vias respiratôrias e ou- 
tras superficies interiores, e pode também 
causar inchaços nos mesmos ôrgàos e 
superficies. Quando o inchaço esta loca- 
lizado à garganta e laringe pode, se for 
intenso, obstruir completamente as pas- 
sagens respiratôrias. E por isso que uma 
reacçâo alérgica râpida e intensa que pro- 
duz inchaço severo nas vias respiratôrias, a 
reacçâo anafilâtica, pode causar muitas 
vezes a morte por asfixia, se nào for trata- 
da corn vigor e urgência,. 

O processo de formaçâo duma alergia 
a um produto dépende nâo sô do tempo de 
contacto corn essa substância, mas sobre- 
tudo da possibilidade e facilidade corn que 
um individuo é capaz de produzir anticor- 
pos especificos contra esse produto. A 
tendência para a alergia afecta 20% da 
populaçâo e é herdada dos genes dos pais. 

A pessoa alérgica reage às proteinas exis- 
tente nesses produtos podendo fabricar 
nas suas células da imunidade anticorpos 
sensiveis aos produtos inalados, ingeridos, 
ou inoculados, e estes anticorpos ficam a 
circular no sangue podendo mais tarde 
detectar e unir-se às proteinas da substân- 
cia alérgica duma forma semelhante às 
peças de um lego quando se unem para 
formar um brinquedo de construçào. Os 
anticorpos no sangue unidos às proteinas 
da substância alérgica vào atacar certas 
células na superficie da pele, olhos, vias 
respiratôrias, ou digestivas, podendo pro- 
duzir reacçôes inflamatôrias mais ou 
menos intensas. As reacçôes alérgicas 
causam a libertaçâo de histamina, o pro- 
duto bioquimico causador de prurido, 
dilataçào e aumento de permeabilidade 
dos vasos sanguineos capilares, originando 
os sintomas das alergias. Oitenta por cento 
das pessoas nào formam anticorpos e 
nunca contraem alergias. 

Ninguém é alérgico a uma substância 
sem ter tido um contacto prévio corn ela. 
Para que um sofredor de alergia ao pôlen 
duma determinada planta desenvolva a 
doença, ele teve de estar exposto a este pô 
floral durante algum tempo, geralmente 
mais dum ano, para que no seu corpo se 
desenvolvessem anticorpos capazes de 

■f"” I 

Banco de Portugal 
prevê recessâo em 2003 corn 
recuperaçâo no proximo ano 
A taxa de inflaçào em Portugal deverâ 
situar-se entre 2,5 e 3,5% em 2003, segun- 
do as previsôes do Banco de Portugal, 
divulgadas por Vitor Constândo perante 
a comissào parlamentar de Economia e 
Finanças. 
As previsôes, incluidas no relatôrio anual 
do Banco de Portugal, apontam para um 
abrandamento da taxa de inflaçào em 
2004, num intervalo entre 0,7 e 2,7%. 
O Banco de Portugal prevê ainda um 
cenârio recessivo em Portugal durante 
2003, corn uma projecçâo de crescimento 
entre menos um e zero por cento. 
As previsôes do relatôrio anual do 

teli 

Banco de Portugal apontam para uma 
recuperaçâo em 2004, corn um interva- 
lo de crescimento entre zero e dois por 
cento. 

Faltam projectos portugueses para 200 
milhôes de euros do Fundo de Coesào 

Portugal ainda tem de apresentar a Bruxelas 
projectos de mais de 200 milhôes de euros para 
benefïciar do total das verbas do Fundo de 
Coesâo autorizadas para 2003, informou a 
Comissào Europeia 
Numa carta drrigida ao eurodeputado por- 
tuguês Paulo Casaca (PS) e distribuida, à 
margem da sessào plenària do Parlamento 
Europeu (PE) em Estrasburgo, a Comissào 
afirma que "Portugal deveria apresentar pro- 
jectos que permitam autorizar um montante 
adicional superior a 200 milhôes de euros" para 
[xxder "absorver o montante-alvo para 2003". 

reconhecer e combater o 
pôlen que lhe deu origem. 
Nas alergias a produtos ali- 
mentares, ou a drogas e pica- 
delas de insectos, é sempre 
necessârio termos recebido 
previamente esses produtos 
para nos tornarmos mais tarde alérgicos a 
eles. É por isso que nunca devemos dar 
amendoins, bolos, ou manteiga de amen- 
doim, a crianças pequenas, sobretudo 
antes da idade de um ano, pois estào 
muito mais sujeitas do que as crianças 
mais velhas e os adultes a ficarem alérgicas 
para o resto da vida. Algumas sementes, 
como o amendoim e seus derivados, pei- 
xes e moluscos, e a clara de ovo, devem ser 
completamente excluidos da dieta de um 
bébé antes dos doze meses de idade por 
conterem proteinas corn potencial 
alergénico; para além de nào serem 
necessârios, podem originar eczemas e 
outras alergias, algumas delas perigosas, 
ou potencialmente mortals. 

Qualquer pessoa alérgica ao pôlen 
deve procurar identificar o agente cau- 
sador do sofrimento, e evitar as activi- 
dades ao ar livre, sobretudo quando existe 
bastante pôlen na atmosfera e o tempo 
estiver seco e corn vento; deve manter as 
janelas da casa ou do automôvel fechadas 
e, se for possivel, usar ar condicionado 
para filtrar as poeiras. Os melhores sitios 
para recreio sào os cinemas e outras diver- 
sôes em recintos fechados; as piores activi- 
dades sào as do ar livre como a jardinagem 
e o campismo. Um banho, imediatamente 
ao entrar em casa depois de actividades ao 
ar livre, pode acabar corn os espirros e esfre- 
gar de oUios. Muitas vezes nâo podemos evi- 
tar o pôlen nas nossas actividades laborais; 
mas podemos chminuir os sintomas da aler- 
gia corn medicamentos. 

Toda a pessoa que sofre de prurido e 
irritaçào frequente nos olhos, nariz, céu da 
boca, garganta, e na pele, ou que tenha 
episôdios de urticâria ou inchaço na Hngua 
e nos lâbios, deve procurar saber o que 
comeu antes do aparecimento dos sintomas. 
Entre esses alimentos pode estar a causa da 
alergia. As comidas frequentemente associ- 
adas às alergias incluem nào sô os amen- 
doins, mas tambem as nozes, sementes, 
algumas frutas, ovos, e alguns peixes e 

mariscos. A causa da alergia 
pode estar escondida em pas- 
tas, bolos, condimentos ou até 
em bebidas. O melhor trata- 
mento da alergia alimentar, 
como em quase todas as 
doenças, é a prevençào. Deve 

haver um cuidado constante e escrupuloso 
para nào se corner qualquer produto que 
contenha proteina do produto alérgico. A 
pessoa alérgica deve 1er os rôtulos das 
embalagens e nunca corner nada em que 
possa haver a minima suspeita de conter 
extracto de amendoim ou outro produto a 
que seja alérgica. As alergias a insectos, 
como as abelhas e vespas, podem causar 
reacçôes anafüâticas perigosissimas e, por 
isso, a pessoa alérgica à picada deve tomar 
as maiores precauçôes possiveis para evitar 
voltar a ser picada; para maior segurança 
deve trazer no bolso uma seringa com 
adrenalina para ser administrada em caso 
de emergêneia. 

Nas alergias, como em todas as situa- 
çôes de perigo que hâ no mundo, as crianças 
sào mais vulnerâveis e, para agravar o pro- 
blema, ficam fora do controlo dos pais na 
idade escolar. Nào sô podem corner nas can- 
tinas, usar mâquinas distribuidoras de ali- 
mentos, ou aceitar comida de outras cri- 
anças. Uma criança alérgica a alimentos, 
sobretudo ao amendoim, esta num perigo 
constante quando estâ fora de casa. Os pro- 
fessores, pessoal da cantina, e os outros 
alunos, devem ser informados da alergia e 
aconselhados a nào distriburrem ahmentos 
à criança afectada. Os alimentos devem vir 
preparados de casa e corn a segurança 
necessâria para que nào contenham produ- 
tos nocivos. Na escola deve haver uma 
seringa corn adrenalina, dentro do prazo de 
validade e sempre à mào, para ser admi- 
nistrada imediatamente em caso de urgência 

Toda a pessoa alérgica, seja ela adulta 
ou criança, deve trazer sempre uma 
bracelete a mostrar as suas alergias; nos 
casos mais graves de reacçôes alérgicas a 
picadas de insectos ou ahmentos, deve tra- 
zer e indicar que possui um estojo corn 
injecçâo de adrenalina para ser administra- 
da imediatamente se houver reacçâo 
anafilâtica: uma situaçâo potencialmente 
mortal. Sào estas pequenas coisas que 
podem salvar vidas! 

Do total de 647 mühôes de euros em auto- 
rizaçôes financeiras previstas para 2003 e de 
que Portugal pode beneficiar, 478 milhôes de 
euros correspondem ao actual exercicio orça- 
mental e 169 milhôes a dotaçôes de 2002 nâo 
utüizadas. 
Tratamento de residuos sôhdos no Vale do 
Ave, saneamento do concelho de Braga, estu- 
dos para saneamento do Algarve, gestào 
integrada da LIPOR e troço do IP6 (Hgando 
Peniche ao IPl) forain os projectos aprovados 
em 2002 para beneficiar das verbas do 
Fundo de Coesào. 

leituras 
Palma da mào • Cartas • Bola de Cristal • Horôsœpo 

Por Mrs. De Anna 
Lê o seu futuro na palma da mào e em cartas. 
Ela foi escolhida para assistir pessoas corn problemas e 
tem ajndado muita gente de todas as categorias sociais 
corn os seus 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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A ESCOLA. O SISTEMA E OS NOSSOS ANSCIOS 

Criar um curriculum vitae (résumé) 
Uma das semanas mais intéressantes na 
vida de um professor é a ultima semana de 
aulas. E nào! Nâo é devido às férias. Trata- 
se da azâfama criada pelos alunos que ten- 
cionam trabalhar durante as férias esco- 
lares de verâo. O mês de Julho significa 
très coisas para os nossos estudantes: 
férias, trabalho ou escola de verâo. Os que 
optam por trabalhar sào aqueles que mais 
nos visitam porque querem saber como 
devem preparar-se para uma entrevista e 
que tipo de c.v. (curriculum vitae) - entre 
nos mais conhecido por résumé - é que 
necessitam. Os que jâ frequentaram o 10° 
ano desde a reforma escolar de 1998, cer- 
tamente que nào têm grandes problemas - 
salvo os que nunca prestam atençào ou 
nunca estâo présentes na aula -, uma vez 
que uma secçâo de Career Studies se dedi- 
ca a este tipo de preparaçâo. No entanto, 
vamos aqui apresentar os modelos mais 
genéricos para que os alunos e os pais pos- 
sam trabalhar em équipa na “criaçâo” do 
tal résumé. 
A primeira pergunta que devemos tentar 
responder quando queremos criar o nosso 
résumé deverà ser “Que tipo de résumé é 
que necessito criar? Cronolôgico? 
Funcional (baseado nas competências)?... 
Em segundo lugar, quem quer que se este- 
ja a criar um résumé pela primeira vez, 
quer esteja a actualizar um que jâ tenha 
utilizado, é importante lembrar que exis- 
tem serviços e recursos para nos ajudarem. 
A agência Job Connect poderâ ajudar 
qualquer pessoa a préparât um résumé e 
uma carta de apresentaçào (cover letter). 
Para saber onde encontrar o escritôrio 
mais proximo de si, contactât a secçâo 
JobGrow Hotline através do 1-888-562- 
4769. Existem também vârias paginas na 
internet dedicadas à preparaçâo de um 
résumé. Algumas destas pâginas sâo: 
http://resume.monster.ca, www.quintca- 
reers.com/resume_tutorial ou www.settle- 
ment.org/site/EM/sample_resume.asp. 
Finalmente, existem vârios livros sobre o 
tema que, poderào ser encontrados em 
qualquer biblioteca da cidade. 
Entâo, como nos devemos préparât? A 
primeira coisa a manter em mente é o 
“conhecer bem o potencial patrào”. Os 
patrôes dedicam bastante tempo a tentar 
conhecer os sens empregados e aqueles 
que desejam adquirir para a companhia. 

Uma das coisas que sempre procuram 
saber é quanto tempo e energia a pessoa 
que concorreu à posiçâo anunciada dedi- 
cou a tentar conhecer a companhia e a sua 
équipa. Dai o facto de se dizer que co- 
nhecer o patrào e a companhia faz parte 
no desenvolvimento de uma carreira. Pelo 
menos, segundo os especialistas na ârea, 
quando vamos a uma entrevista devemos, 
pelo menos saber, o nome da pessoa 
responsâvel pelas entrevistas. Finalmente, 
deverâ ter uma ideia data sobre o que a 
companhia faz e a que ramos industrial 
pertence. 
Assim, o résumé tem que ter um alvo. 
Segundo os especialistas, nâo nenhum 
emprego igual a outro. Essa é a razào pela 
quai é necessârio mencionar as competên- 
cias que mais interessam ao patrào da 
companhia para a quai se estâ interessado 
trabalhar. Por exemplo, se a posiçâo é para 
secretariado, convem mencionar as com- 
petências comunicativas, informâticas e de 
trabalho de équipa que se possui (para lista 
compléta de competências, ver artigo da 
semana passada). Criar o résumé para um 
emprego especifico nào significa que haja 
necessidade de ignorar determinadas com- 
petências. O que significa é que se estâ a 
colocar mais ênfase nas competências que 
mais se nécessita para desempenhar o 
emprego em questào. Por outro lado, a 
maneira como se organiza o résumé tam- 
bém dépende da experiência que se pos- 
sui. Nunca se deve esquecer que no résumé 
queremos mostrar as melhores qualidades 
que possuimos. 
Um résumé simples, baseado em com- 
petências deverâ ser criado da seguinte 
forma: nome e morada no topo da pâgina 
(ao centro ou na margem esquerda); o 
objectivo, perfil, competências, experiên- 
cia (emprego ou trabalho voluntârio), edu- 
caçâo e referências. 

Entrevista 
Chegou a altura de esquecer, por um 
momento, a sala de aula, os livros e a roti- 
na diâria da escola para se concentrar num 
emprego. Depois de completar o résumé e 
a carta de apresentaçào, de contactar as 
referências e de praticar o sorriso, o aluno 
estâ pronto para o proximo passo. Aqui 
estâo algumas sugestôes do que se deve e 
nào deve fazer para preparar a entrevista. 

O que se dever fazer 
Pesquisar. Nâo hâ nada que 
impressione mais um patrào 
do que o conhecimento do 
entrevistado sobre a com- 
panhia. 
Préparai exemples. Antes da 
entrevista, tentar ligar a 
experiência adquirida no passado corn o 
emprego para o quai estâ a concorrer. 
Apresentar-se bem. Quer queiramos, quer 
nâo, muitos patrôes decidem como vào 
analisar o entrevistado baseados nas 
primeiras impressôes. 
Trazer referências. Contactar as pessoas 
mencionadas como referêneia para as 
informar sobre o emprego para o quai se 
estâ a concorrer. 
Ser pontual. Ninguém acreditarâ que sera 
pontual no dia-a-dia para o trabalho, se 
nào consegue ser pontual para a entrevista. 
olhar o entrevistador nos olhos. Este gesto 
demonstra confiança e honestidade. 
Responder e fazer perguntas. Uma boa 
entrevista consiste de duas partes: as 
respostas do entrevistado e, no final, tam- 
bém as suas perguntas para se certificar 
que se trata do emprego que deseja. 
Agradecer. Depois da entrevista, o entre- 
vistado deverâ enviar um nota de agradec- 
imento ao entrevistador pela atençào dis- 
pensada, dizendo que aguarda uma 
resposta para breve. 

O que nunca se deve fazer 
Discutir a situaçâo financeira pessoal corn 
o entrevistador. Ninguém quer saber se 
temos ou nâo dinheiro para pagar as 
propinas ou comprar comida para nos ali- 
mentarmos. 
Evitar falar muito do antigo patrào (no 
caso de o ter tido). Se questionado sobre o 
assunto, deve-se falar dessa pessoa corn 
respeito e neutralidade. 
Apressar-se. O entrevistador espera ver 
pausas, reflexôes e organizaçâo de pensa- 
mentos antes da resposta à pergunta. 
Responder somente “sim” ou “nào”. Este 
tipo de resposta nào dâ ao entrevistador 
informaçào sufiente. 
Ser negative. O entrevistador quer um 
empregado que contribua de maneira 
positiva para o desenvolvimento da 
companhia. 
Falar suavemente. Torna-se irritante 

para o entrevistador ter que 
se concentrar imenso para 
ouvir a resposta ou pedir 
para que esta seja repetida. 
Esquecer-se de agradecer. 
Quantas mais pessoas sou- 
berem que se é educado, 
melhor! 

Esquecer da sua personalidade. Nâo 
importa o que venha a acontecer, temos 
que ser sempre nos prôprios e nâo um ser 
falso que tenta impressionar. 

Para terminar, o que fazer depois da entre- 
vista? A primeira coisa que se pode fazer 
é enviar uma carta de agradecimento ao 
entrevistador por ter disponibilizado 
tempo para uma entrevista. Nessa carta, o 
entrevistado deve mencionar os pontos 
fortes da entrevista, sobretudo as âreas 
onde ficou claro que as competências apre- 
sentadas eram as ideais para o trabalho. 
Finalmente, mencionar que estâ disponi- 
vel para responder a outras perguntas ou 
dùvidas que porventura possam surgir. 
O mesmo se aplica para os casos que nâo 
conseguem o emprego de imediato. A 
maioria dos patrôes dâo sugestôes sobre a 
maneira em como melhorar o résumé e/ou 
a entrevista. Acima de tudo, nunca se deve 
esquecer de agradecer seja quem for que 
connosco fala. 
Estes sào, essencialmente, os pontos prin- 
cipais da preparaçâo para um emprego. E 
sempre bom lembrar, sobretudo aos nos- 
sos alunos, que mesmo trabalhos simples 
como sâo cadeias alimentares de “fast- 
food” ou qualquer outro estabelecimento, 
este tipo de procedimento é necessârio em 
todos os empregos. Nào menos impor- 
tante, é o facto dos pais se tentarem 
envolver e trabalharem em équipa corn os 
filhos na preparaçâo do résumé, da carta 
de apresentaçào, da entrevista e da carta 
de agradecimento. Pode parecer incrivel, 
mas todos temos a aprender um pouco 
corn esta experiência e incentivâmo-los a 
tentar sempre o melhor. 
Resta-me desejar a todos umas excelentes 
férias de verâo. Aproveitem para se diver- 
tir, mas ao mesmo tempo aprender, através 
de passeios, visitas a monumentos, leitu- 
ra... Como o Milénio vai encerrar nas 
prôximas très semanas, fica encontro mar- 
cado para o fim do mês. Até sempre. 

1 

Virus do Nilo Ocidental: Como combater os mosquitos. Vamos combater as picadelas! 

E\ate âguas estagnadas em redor da habitaçâo. Abra pequenos orificio.s no fundo dos 
recipientes a fim de evitar a acumulaçào de âgua. Mude a âgua às banheiras dos pâssaros em 
dias altemacios. Vire o adubo orgânico coiti frequêneia e limpe bem os algerozes. 
Para obter mais informaçào, é favor telefonar ou visitai o endereço electrônico na rede. 
1-877-234-4343 TTY 1-800-387-5559 www.HealthyOntario.com 

Making healthcare work for you. Ontario 
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CZêéZSsl^lcadûS 
Cabeleireîras. Contactai' Maria. Tel.;41fk5i6-58{)0. 

Bate<hapas corn experiência e fexramenta prôpria. 
Contactar Jorge. Tei.;4lè-535-6660. 

Ajudante de cozinheiro corn experiência e empregado 
para assar frangos. Tel; 90x5-270-5060. 

Companhia portaguesa précisa de pessoal corn exper- 
iência em Roofing e Sheet Metal. 
416-763-2634 

Técnicos licensiados para instala^Ao c re[)ara(.âo de 
aparelhos de ar<ondieioaa in e aiiiux imeiito. 
Contactar Lino. Tel.:416-2554779. 

Youth Corner 
ENJOY YOUR SUMMER RUT SPENO IT WISELY 
I hope everyone is excited and ready to enjoy 
their summer. I for one believe in living life 
to the fullest but in order to do that you need 
to take time to rest. For when you return 
from that rest you are able to do things that 
you would not have been able to achieve with- 
out the chance to recharge your battery. 
With that said, I hope you will have a great 
summer and that you are ready to take on 
upcoming challenges. Challenges are every- 
where if we are up for them. Our parents 
faced perhaps one of the greatest challenges 
anyone can face in immigration. I believe 
because of their experience of immigration, a 
certain level of character was built up in them that we 

haven't had the same opportunity to do. 
Therefore, without the challenging circum- 
stances of having to survive in a foreign coun- 
try, we must search out our own challenges. 
Life is meant to be lived to the fullest. As you 
enjoy your summer, please remember to 
dream of the potential you have within you. 
We all have the potential to create a better 
world. The key is to envision a world the way 
it can be rather then simply how it is. Once we 
have the vision we need to focus on it and go 
after it with all we got. 

Peace, Steve 
416-530-9967, 416-397-6800 ext.84293 

Sampaio apoia Constituiçâo 
Europeia, mas critica 
arquitectura insUtucional 
O Présidente da Republica elogiou 
quarta-feira o projecto de 
Constituiçâo Europeia, mas 
distanciou-se das propostas de 
arquitectura institucional incluidas 
no documento por poderem con- 
trariar o principio da igualdade 
entre os Estados. 

"Mantenho um olhar critico em relaçâo à arquitec- 
tura institucional proposta no actual projecto consti- 
tucional, do ângulo da sua adequaçào ao principio 
da igualdade entre os Estados", sublinhou Jorge 
Sampaio no segundo dia de uma visita oficial à 
Eslovaquia. 
Sampaio defendeu, alias, que o principio da igual- 
dade entre os Estados représenta "uma premissa da 
viabilidade da Uniao Europeia e um factor détermi- 
nante da sua vitalidade politica". 
Perante o projecto de lei fundamental da Uniao elab- 
orado pela Convençâo para o Futuro da Europa, que 
foi liderada pelo ex- présidente francês Valery 
Giscard d'Estaing, torna-se necessârio avaliar se o 
sistema é "suficientemente sôlido e equilibrado por 
forma a impossibilitar discriminaçôes e desigual- 
dades de principio", defendeu. 

José Patricio Caires Angelo Martins 
• Présidente • 

Patricio 
AUTO COLLISION 

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

T6l: 905-820-6551 • Fax:905-82INi130 
Email: patricioautocollision@on.aibn.com 

Bacalhau à La Mancha 

InCREDItriTtS: 
800 g de bacalhau 

* 2 cebolas 
4 pimento verdes 
4 pimentos vermelhos 

* 800 g de tomates em conserva ou 
ao natural 

‘^farinha 
azeite 

(onttcçao: 
Coloca-se o bacalhau de molho durante 24 horas na 
parte mais baixa do frigorifico. 
Muda-se a âgua 2 vezes. 
Descasca-se a cebola e corta-se às rodelas. 
Pôe-se a fritar numa caçarola corn azeite. 
Juntam-se os pimentos lavados e cortados em tiras. 
A metade da côzedura, acrescentam-se os tomates. 
Vai-se mexendo corn uma colher de pau para que os 
tomates se vào desfazendo à medida que ficam moles. 
Deixa-se estufar em lume muito brando. 
Noutra caçarola, aquece-se azeite e fritam-se as postas de 
bacalhau enfarinhadas. 
Quando estiverem douradas, retiram-se, colocam-se 
sobre papel de cozinha e reservam-se. 
Estrelam-se 4 ovos em azeite abondante. 
Decoram-se os pratos colocando um fundo de molho, o 
bacalhau e um ovo. 
Conselho final: Este prato pode preparar-se corn tomate 
natural ou em polpa. 
Em qualquer dos casos, convém acrescentar uma pitada 
de açücar à fritada de tomate para evitar a sua acidez. 

Sobremesa: 

Bom Bocado 

InCREDIiniES: 
7 lata de leite condensado 
1 châvena de (chà) de leite de coco 
7 colher de (sopa) de manteiga 
6 ovos 
500 grs de mandioca crua, 
ralada no ralofino 

(OMEECÇÔO: 
Misture muito bem todos os ingredientes. 
Barre forminhas de empadas, ou uma grande corn man- 
teiga e polvilhe levemente corn açücar. 
Coloque a mistura de mandioca nas forminhas ou na 
forma e leve ao forno em banho-maria. 
Asse em forno moderado (170°) por 40 minutos, até que 
dourem ou que, enfiando um palito este saia limpo. 
Deixe arrefecer bem antes de desenformar. 
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'Torneio Autonomia da 
Madeira" em dia da festa 
O Madeira Park voltou a oferecer um fim- 
de-semana cheio de folguedo, com as Tes- 
tas populares de Sào Pedro e, no domingo, 
além das Testas populares, a comemoraçâo 
do Dia da Autonomia da Regiâo da 
Madeira. 
Paralelamente, decorreram os jogos das 
Tinais do "Torneio Antonomia da 
Madeira", jimiores e séniores. 
Entre os mais jovens, a final teve lugar 
corn as équipas do Nacional e dos Dixie 
All Stars, ambos de Mississauga. 
Venceram os jovens dos Dixie All Stars, 
por 2-1, num jogo bem disputado, e onde 
pontiTicam miùdos corn real valor. 
Rogério Ferreira e o seu assistente 
Diamantino, mostraram no final toda a 
sua Telicidade pela vitôria conseguida. 
Todos os Jovens jogadores de ambas as 
équipas estâo de parabéns. Valor e garra, 
nào lhes Taltaram. 

No 3o. lugar, classificou-se a équipa do 
Regional Bulls. 
Entre os mais velhos (séniores ou velhas- 
guardas?), a final Toi disputada pelas 
équipas do Açores e Continente Soccer 
Club e o Super Açores. Devido a uma 
grande chuvada, jâ na segunda parte do 
jogo, o arbitra interrompeu a final. Mais 
tarde, devido ao 0-0 que se mantinha na 
altura da interrupçào, decidiram procurar 
a vitôria final por intermédio de pontapés 
de grandes penalidades. Os jogadores do 
Açores Continente Soccer Club Toram os 
mais Telizes. Ganharam por 3-2. Tudo bem 
quando acaba bem. 
Foi um dia bem passado, embora corn um 
tempo incaracteristico. Choveu torrencial- 
mente em dois curtos périodes de tempo e, 
no reste do dia, o Sol Tez companhia corn 
grande intensidade. Deu para tudo. 

JMC 

Os clientes de Kluk Kluck’s 
votaram e deram a sua primazia 
aos nossos frangos* Os frangos 
mais baratos de Mississauga. 
Ëntregas ao domicâio em breve. 

Para além dos saAtorosos 
Frangos no Espeto e na Brasa, 
tem também 
diariamente outros sabores de 
Portugal: Mao de Vaca» 
Feijoada^ Dobrada, Bacalliau de 
mil maneiras, Polvo Guizado» 
Lulas, Sopas, SaJadas, Sandes e 
muito mais! 

3635 CAWTHRA ROAD, EM MISSISSAUGA 
(No mesmo Centro Comercial da Nova Bakery, 
 na esquina da Bumhamthorpe) 

ENCmiENnAS PELO TtLEfONE! 

905 272-4459 
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Molsonlndy'2003 em Toronto 
Très dias de excitamento constante. 
Dias 11, 12 e 13 de Julho, na 
Exhibition Place, nào faltem à 
grande festa das corridas em bolides 
de raça, a Molsonlndy'2003. Neste 
Verâo "aqueça os motores" na CNE 
na Molsonlndy'2003, que é muito 
mais do que uma corrida, é um 
mundo de atracçôes e festividades. 
Informaçôes: 416 872-indy (4639), ou 
www.molsonindy.com 

luis Figo félicita medailiados I 
no Europeu para Ueficientes I 

I Corn trabalho, empenho e dedicaçâo é 
I possivel realizar todos os objectivos, 
I afirmou quarta-feira Luis Figo, aludin- 
I do às 21 medalhas conquistadas pelos 
i 16 atletas portugueses no Europeu para 
I Déficientes, realizado em Assen 
I (Holanda). 
1 A "estrela" do Real de Madrid, na apre- 
I sentaçâo do encontro que reùne no 
I Bessa, na noite de quarta-feira, as prin- 
1 cipais estrelas do futebol mundial, 
I aproveitou a ocasiào para prestar hom- 
I enagem aos 16 atletas que repre- 

sentaram a camisola das "quinas". 
O internacional luso, dirigindo-se direc- 
tamente aos atletas présentes na confe- | 
rência de imprensa de apresentaçào e 
que estarâo quarta-feira entre a assistên- \ 
cia do "Ail Stars", realçou a importância | 
do esforço dos atletas. | 
"Quero prestar homenagem a estes atle- | 
tas", disse o jogador oferecendo de | 
seguida a Gabriel Potra, que conquis- | 
tou très medalhas de ouro no Europeu | 
para Déficientes, uma camisola da i 
Fundaçào Luis Figo, por si autografada. | 

Foreuse sem dinheiro para 
pagar divida à liga de Futebol 
O Farense nào tem dinheiro para pagar 
uma divida de 137.000 euros à Liga 
Profissional de Futebol e ficarà à mercê 
dos regulamentos, que o atiram para a II 
Divisào B, confirmou à Agência Lusa o 
présidente do clube. Gomes Ferreira. 
Gomes Ferreira disse ter esperado para 
além das 17:00 de segunda-feira por um 
eventual apoio de um empresârio algarvio, 
que "acabou por nào se confirmar". 
O présidente do Farense lamentou nào ter 
outra alternativa senào comunicar à Liga a 
situaçào e esperar agora pela resposta do 
organismo para pensar no futuro do clube. 
O Farense, cujos jogadores nào recebem 
vencimentos hâ mais de sete meses, tem 
também uma divida avultada para corn o 
fisco e segurança social. 

Olimpicos 2004: 

Mais de 590.000 bilhetes 
jâ reservados 
O Comité Olimpico Internacional anun- 
ciou que, entre 12 de Maio e 12 de Junho, 
mais de ,590.000 bilhetes para os Jogos 
Olimpicos de Atenas 2004 foram reserva- 
dos, um autêntico recorde em iniciativas 
do género. Os ,591.112 bilhetes reservados 
significam uma receita total de 48.999.820 
euros. 
«Trata-se de um recorde jamais esperado 
em apenas um mês e quando faltam 14 
meses para o inicio dos Jogos», revelou um 
dos directores executives do Comité 
Olimpico Internacional (COI), Marton 

Simiteek, reconhecendo que as expectativas 
da organizaçào nào ultrapassavam os 
300.000 bilhetes e os 20 milhôes de euros. 
Quanto às réservas efectuadas, 82 por cento 
pertenceram a cidadàos gregos, ao mesmo 
tempo que britânicos, alemàes, franceses e 
holandeses lideram a lista entre os 
estrangeiros. 
Entretanto, o püblico mostrou preferir as 
competiçôes de atletismo (32 por cento), as 
cerimônias de abertura e encerramento 
(11), o basquetebol (nove), a nataçào (cinco), 
o futebol (quatre) e o halterofilismo (très). 

Chaves acolhe 
primeiro logo 
da selecçâo 
lusa em 2003/04 
A selecçâo portuguesa de futebol 
vai cumprir o seu primeiro encon- 
tro da época de 2003/2004 no 
Estàdio Municipal de Chaves, a 20 
de Agosto, frente ao Cazaquistâo, 
seg^ndo o director desportivo da 
FPF, Carlos Godinho. 
A hora do encontro ainda nào esté defini- 
da, mas é certo o regresso de Portugal ao 
relvado onde cumpriu o ultimo particular 
antes do Euro’2000, quando o "onze" de 
Humberto Coelho bateu o Pais de Gales 
por 3-0, corn golos de Luis Figo, Sâ Pinto 
e Capucho. 
Depois de defrontar o Cazaquistâo, 
Portugal "mede forças" corn a Espanha, a 
06 de Setembro, num embate que poderâ 
ser realizado no remodelado Estàdio D. 
Afonso Henriques, em Guimaràes, o 
ùnico palco do Euro’2004 jâ em condiçôes 
de receber jogos. 
Na época que antecede o europeu, que se 
disputa em Portugal entre 12 de Junho e 
04 de Julho, Portugal vai ainda defrontar 
a Noruega (10 de Setembro, em Oslo), a 
Albânia (11 de Outubro), o Kuwait (19 de 
Novembro), a Inglaterra (18 de Fevereiro 
de 2004), a Itâlia (31 de Março) e a Suécia 
(28 de Abril). 

Doping custa 
doisanosde 
suspensâoa 
velocista 
Andrew Eggerth 
o velocista norte-americano 
Andrew Eggerth vai cumprir 
uma suspensâo de dois anos 
por ter acusado a presença de 
anabolizantes numa anàlise 
anti-doping, anunciou quarta- 
feira a Agência Anti- dopagem 
norte-americana (USAJDA). 

Eggerth foi sübmetido ao controio 
anti-doping numa Reuniâo de Pista 
Coberta, a 09 de Fevereiro, em | 
Saskatoon, Canadâ. A anàlise revelou | 
uma taxa elevada de norandros- 
terona e testorterona, duas substân- | 

I das que figuram na lista de produtos j 
I interditos pela Federaçâo j 
j Internacional de Atletisnio (lAAF). | 
\ Eggerth negou ter utiüzado produtos 

interditos mas reconheceu ter tomada 
suplementos alimentares a venda no 

I mercado. 
I Corn este elevam-se para Ho 
[ nüraero de casos de anàlises positivas 

por doping sancionadas pela USADA 
desde o inicio do ano. 

iŸaoaUiLŸS 

Pedido e preenchimento dos documentos 
para Resideotes Permapeotes no Canada 

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

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

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

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

Tenha um ano feliz com a 
Happy Travellers. 

Visite-as na Galeria Shopping Centre, 
na Dufferin e Dupont em Toronto 
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Inglaierra centa com 
loao Manuel Pinto 
O Planet Football adianta que a àguia Joâo Manuel Pinto esta “9,9” certo de ing^essar 
num clube da Premier League». Em Inglaterra avança-se com o Bolton. 

O defesa de 30 anos de idade, citado pelo Planet Football, afir- 
mou estar “99,9” certo de ingressar num clube da Premier 
League». «Vou para o estrangeiro, por dois ou très meses e jâ 
falei com os dirigentes acerca disso», afirmou o jogador, cita- 
do pelo site. 
«Sou Benfica, mas as coisas nao me estâo a correr bem», terâ 
acrescentado o defesa que vestiu algumas vezes a braçadeira 
de capitâo de équipa. 
«É um sonho para mim, tal como para qualquer jogador. 

jogar no estrangeiro. E o campeonato inglês é bastante bom e 
competitivo», acrescentou. 
O jogador, que ainda tem mais dois anos de contrato corn a 
Luz, confessa que houve interesse de Espanha e França, «mas 
Inglaterra é o sitio desejado» pelo defesa. 
O Planet Football acrescenta ainda que os encarnados negam 
a possibilidade de saida de Joâo Manuel Pinto. «No présente 
momento, nâo temos nenhuma oferta em cima da mesa», 
terâ afirmado o dirigente encarnado Luis Füipe Vieira. 

EQUIPAS RECUSARAM RECEBER 
TROFÉUS 

luto pelo andebol 
nacional. 
As laças nâo 
foram entregues 
em Fânzeres 

o jogo ainda nâo tinha começado, mas jâ as équipas 
se manifestavam. A ocasiâo deveria ser de festa, mas 
FC Porto e Aguas Santas decidiram que esta séria 
mais uma oportunidade para se manifestarem con- 
tra a situaçâo actual do andebol. Lembre-se que hâ 
uma semana, o FC Porto nâo compareceu ao jogo 
de atribuiçâo de um lugar na Liga dos Campeôes 

I como forma de protesto. Nésse seguimento, ambas 
as formaçôes, e équipas técnicas, exibiram no braço 
uma faixa negra até âo final do jogo. Por esta razâo, 

I jâ se adivinfaava que a entrega da Supertaça séria 
I algo problemâtica. 
I O marcador assinalou o final do jogo e, apesar de ter 
I vencido, os jogadores do FC Porto nâo celébraram o 
I triunfo, sendo que ambas as équipas se dirigiram 
I imediatamente para os balneârios. Os troféus foram 
I conduzidos para o recinto onde era suposto a vice- 
I présidente da Federaçâo, Célia Afra, entregar a 
I Supertaça ao vencedor, mas nem vencedor nem ven- 

cido regressaram. A posiçâo foi assumida por ambas 
I as équipas e nenhum dos intervenientes quis sequer 
l falar para a Comunicaçâo Social. 

Gorunha em condiçSes 
de segurar Quaresma 

«B5» 

Ricardo Quaresma poderâ rumar ao Deportivo da 
Corunha em breve. Os meios de comunicaçâo espanhôis 
dâo o jogador como praticamente certo na Galiza. A 
Cadena Cope afirma que o clube jâ chegou a acordo corn 
o Sporting, enquanto que o jornal Déporté Campeôn ré- 
véla que o acordo estâ muito proximo. O Corunha oferece 
nove milhôes de euros pelo jogador e os leôes querem 
fechar o negôcio por 12. 
O assessor de imprensa do clube onde actua Jorge 
Andrade, Rafael Carpacho, revelou que se vai realizar, 
muito em breve, uma importante reuniâo entre os respon- 
sâveis do clube. Em relaçâo a Quaresma, Carpacho nâo 
confirma nem desmente um eventual interesse no 
Mustang. «O que posso dizer é que renovâmos agora corn 
o treinador e que nos prôximos dias vai realizar-se uma 
reuniâo muito importante entre o présidente e o admi- 
nistrador para définir o plantel. Até lâ nâo posso dizer 
mais nada», adiantou. Mas o assessor pronunciou-se sobre 
a qualidade do extremo leonino. «Quaresma é bom 
jogador, toda a gente o diz. Mas enquanto nâo se realizar 
a reuniâo nâo posso dizer se é intéressante ou nâo para o 
Depor». 
O Corunha assinou um contrato corn o Canal Plus relati- 

som Dt 
M39 

vo aos direitos televisivos 
para os prôximos très 
anos, conseguindo um 
importante encaixe 
financeiro. O empresârio 
de Quaresma, Jorge 
Mendes, tem boas 
relaçôes corn o Depor. O 
agente colocou Jorge 
Andrade na Galiza e, jâ 
antes, tinha sido o 
responsâvel pelo negôcio ^ 

de Duscher, também ori- 
undo do clube de Alvalade. 
O Benfica também poderâ ter novidades no que diz 
respeito â contrataçâo de Fernando Hierro, o antigo 
«capitâo» do Real Madrid. Em Espanha fala-se apenas na 
hipôtese do jogador alinhar no estrangeiro e, neste 
momento, os encarnados aparecem como a soluçâo mais 
provâvel. 
No FC Porto, o polaco Olisadebe parece ser o provâvel 
substituto de Postiga no ataque, caso McCarthy nâo 
chegue a acordo corn os portistas. O avançado do 
Panathinaikos mostra-se satisfeito corn a hipôtese de re- 
presentar o FC Porto: «Tem uma histôria fantâstica, por 
isso toda a gente gostaria de lâ jogar. Para mim séria um 
orgulho enorme representâ-lo». 

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

9 
Tensào alta 
Indigestào 
Depressâo 
Artrite   
Dores de cabeça e 
enxaquecas 
Lumbago 
Ciâtica 
Entorses 
Pescoço tenso 
Tendinite 
Neuralgia Trigeminal 

Consulte 0 Dr. Cristôvâo Branco 
Ph.D,M.Sc,C.D,Ac. 
CLÎNICA DE ACUPUNTURA 
E MEDICINA OCIDENTAL 
A sabedoria da 
medicina chinesa nas màos 
de um médico português. 

1199 DUNDAS ST.,W., 

SUITE #4 EM TORONTO 

COMSUmS PAR aFBMTAHEMTD. ÜDIIIacte: 

416-534-0937 

Benfica: 

Euroàrea - Obras do estàdio da Luz 
nâo estâo em rïsco, diz Tinoco Faria 
o vice-presidente do Benfica Tinoco Faria 
declarou a inico da semana que o clube nâo 
estâ numa situaçâo de incumprimento da divi- 
da corn a Euroàrea, mas sim de negociaçâo, e 
as obras do estàdio da Luz nâo correm o risco 
de parar. 
Em declaraçôes aos jornalistas, à margem da Assembleia 
gérai extraordinâria do clube que realizou em Lisboa, 
Tinoco Faria indicou que os dirigentes "encarnados" 
estiveram reunidos corn responsâveis da Euroàrea para 
negociar o pagamento da divida, sem avançar quais foram 
os resultados do encontro, limitando-se a acrescentar que 
hoje (quinta-feira) vai haver uma nova reuniâo entre as 
partes. 
"O Benfica nâo estâ numa situaçâo de incumprimento, 
mas em fase de negociaçâo para cumprir as suas obri- 
gaçôes. O Benfica nâo quebrou nenhum compromisse, e 
ainda hoje esteve reunido corn responsâveis da Euroàrea, 
corn quem tem mantido um diâlogo proficuo", sustentou 

o vice- présidente "encarnado" responsâvel pela ârea 
Administrativa. 
Segundo Tinoco Faria, a sociedade Benfica Estàdio, 
responsâvel pelo construçâo e gestâo do novo recinto do 
clube, nâo tem nada a ver corn o Benfica clube, e por isso 
nâo existe o risco de as obras do novo estàdio pararem. 
"Vamos tentar encontrar uma soluçâo na reuniâo de quin- 
ta-feira" corn os responsâveis da Euroàrea, sublinhou o 
dirigente benfiquista. 
Em causa estâ uma divida que o clube mantém para corn 
a empresa imobiliâria no valor de 18 milhôes de euros. 
Deste valor, o Benfica jâ pagou em Janeiro 6 milhôes, e a 
data limite de pagamento dos restantes 12 terminou na 
segunda-feira.Com estas declaraçôes, Tinoco Faria afasta 
assim um cenârio levantado como provâvel por uma noti- 
cia veiculada na ediçâo de segunda-feira do Diârio de 
Noticias, segundo a quai o nâo pagamento da divida por 
parte do clube poderia lavar a empresa a pedir o embargo 
das obras do novo estàdio da Luz. 
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Pedro Mondes jà é iogador do F.C. Porto 
Esta consumada, nnalmente, a 
transferência do médio Pedro 
Mendes do V. Guimaxâes para o 
F.C. Porto. 

TaJ como previsto, o acordo definitive 
entre os clubes foi consumado, depois de 
ter terminado uma derradeira reuniào 
entre os responsâveis da SAD portista e o 
présidente do V. Guimaràes, Pimenta 
Machado. Para além de nma verba a ron- 
dar os 500 mil euros, seguem para 
Guimaràes très jogadores portistas, cujos 
nomes ficaram acertados: Rubens Junior e 
Bruno Alves sâo certezas, ficando em aber- 

to a terceira cedência, que sera em princi- 
pio Manuel José ou Pena, visto que o F.C. 
Porto se tem mantido intransigente quan- 
to à cedência de Flugo Almeida. 
No entanto, essa questào pode ficar em 
aberto mais algum tempo, uma vez que os 
principios do acordo estào aceites pelas 
duas partes e o V. Guimaràes manterâ 
sempre direito de preferência em relaçào a 
esses jogadores. Pedro Mendes vai vestir 
de azul-e-branco durante quatro épocas, 
no seguimento da melhor época da sua 
carreira que o levou à selecçâo nacional A. 
Por fechar, nos prôximos dias, fica a forma 
exacta de cedência de Rubens Junior, 

Ministre do Desporto promote a pagar parte das despesas 

Governo da Tailândia 
quer Real Madrid a todo o custo 

pianos para gastar pelo menos 100 milhôes 
(de bat) com o Real Madrid. O governo 
pagarâ 40 por cento do total e o resto vira, 
dos patrocinadores», afirmou. 
A medida pretende também incrementar 
o turismo, sector que sofreu um rude golpe 
corn a epidemia de pneumonia atipica que 
afectou a regiào. O Arsenal, o Chelsea e o 
Inter tinham jâ rejeitado o convite dos tai- 

O governo da Tailândia esta disposto a 
pagar 40 por cento das despesas da deslo- 
caçâo do Real Madrid para que a équipa 
inclua o pais na rota da sua digressâo 
asiâtica da pré-temporada. 
O ministro tailandês do Desporto, Sontaya 
Kumplome, compromete-se a gastar cerca 
de 2,4 milhôes de euros para que o Real 
jogue num estâdio de Bangkok. «Temos 

sendo a transferência definitiva uma 
hipôtese ainda a considerar pelos vitori- 
anos, ainda que dependente das conver- 
saçôes a manter com o jogador. 

landeses. 
A Tailândia nâo faz parte da digressâo 
asiâtica dos espanhôis, que incluiu jogos 
na China, Japào, Hong Kong e Malâsia. 

Antonio Oliveira, antigo futebolista 
internacional e ex- selecdonador por- 
tuguês, foi eleito por unanimidade 
présidente do Penafiel para o triénio 
2003/2006, na mais concorrida 
Assembleia Gérai extraordinâria da 
histôria do clube. 
O lider da ünlca lista submetida a 
sufrâgio prometeu aos cerca de 300 
socios présentes no Pavilhâo de 
Feiras e Exposiçôes de Penafiel 
"recolocar o clube no mapa da I 
Liga", depois de esta época ter 
escapado por pouco à despromoçâo 
no terceiro escalâo, ao terminar na 
15“ posiçâo da II Liga. 
Antônio Oliveira prepara-se para ini- 
ciar mais uma etapa da sua vida 
profis sional, sempre ligada ao fute- 
bol, no clube onde também começou 
a sua carreira como futebolista e 
como treinador principal. 
Antônio Oliveira prometeu uma 
"gestâo de rigor e transparêneia", 
assente em très pressupostos: a sua 
experiência no raundo do futebol, o 
apoio da direcçâo e o doS associados. 

Antônio Oliveira 
eleito présidente | 
do Penafiel em 
Assembleia i 
Gérai histérica 

Centenàrio da FIFA comemorado 
em Paris corn jogo França-Brasil 
A Federaçâo Internacional de Futebol 
(FIFA), criada a 21 de Maio de 1904, em 
Paris, apresentou na capital francesa as 
linhas do seu programa de festividades 
do Centenàrio, que culminarâ corn um 
jogo particular entre França e Brasil. 
No dia 20 de Maio de 2004, a selecçâo 
gaulesa, vencedora do Mundial de 1998, 
defrontarâ os pentacampeôes mundiais. 

num encontre a realizar no Estâdio de 
Saint-Dennis, nos arredores de Paris. 
O programa de festividades foi apre- 
sentado, minutes antes do inicio do 
encontre da final da Taça das 
Confederaçôes entre a França e os 
Camarôes, numa cerimônia que contou 
corn as presenças do "rei" Pelé e do 
francês Michel Plantini. 

O novo treinador do FC Barcelona, Frank 
Rijkaard, confidenciou ao diârio desportivo ita- 
liano Gazzeta dello Sport que gostaria de ter na 
sua équipa o português Rui Costa, actual jogador 
do AC Milào. 
Juntamente corn o camisola 10 do AC Milan, 
Rijkaard indicou ao jornal milanês que gostaria de 
ter outro futebolista dos "rossoneri" na sua équipa, 
nomeadamente o capitâo Paolo Maldini. 
Para o ataque, a nova aposta do présidente do 
"Barça", Joan Laporta, para reconstruir a équipa 
catalâ é Roy Makaay, do Deportivo da Corunha. 
Um das soluçôes que o FC Barcelona estâ a tentar 
encontrar para o meio-campo é o brasileiro 
Emerson Ferreira Rosa, da AS Roma, pelo quai, 
segundo os meios de informaçâo transalpinos, a 
direcçâo catalâ terâ oferecido 25 milhôes de euros 
ao conjunto romano. 
Para o novo técnico "blaugrana", a formaçâo 
catalâ précisa contratar "defesas centrais fortes, 
dois extremos, um médio e de novas soluçôes para 
o ataque". 

Treinador Riikaard gostava de ter 
Rui Costs no FC Rarcelona 
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Nelo Vingada 
vai Gumpnr contrato coin 
zamaiek e esquece Real Madrid 
Nelo Vingada vai 

cumprir o contrato corn 

O Zamalek, campeâo 

egipcio de futebol, e 

esquecer o convite para 

ser adjunto de Carlos 

Queiroz na équipa 

técnica do Real Madrid. 

"Decidi continuar no Zamalek. 
Debati corn a direcçâo do 
Zamalek as hipôteses de sair corn 
elevaçâo, mas nâo foi possivel 
encontrar uma soluçâo e eu nào 
sou homem para faltar aos meus 
compromissos", disse Nelo 
Vingada. 
O nome de Nelo Vingada foi pro- 
posto na ultima sexta-feira por 
Carlos Queiroz, novo treinador do 

Real Madrid, para seu adjunto. 
Entusiasmado corn a possibili- 
dade de voltar a trabalhar corn 
Carlos Queiroz, um amigo de 
longa data, num projecto da 
grandeza do Real Madrid, o mais 
titulado clube do Mundo, Nelo 
Vingada viajou no domingo para 
o Cairo para tentar libertar-se do 
Zamalek, um dos mais poderosos 
clubes do continente africano. 

SEIECÇÂO ESMAGA' ESIOVAQUIA (5-1) 
Portugal vence e convence 

Portugal conquistou ontem o IV Torneio 
Internacional de Futsal, ao vencer a Eslovâquia 
por 5-1. Foi uma vitôria natural, face ao dominio 
da équipa lusa desde o inicio. Portugal entrou a 
vencer corn um golo de Pedro Costa logo ao 
primeiro minuto. A Eslovâquia apostava no contra- 
ataque, mas foram os portugueses a aumentar a 
vantagem. 
Os forasteiros ainda reagiram, fazendo o seu tento 
de honra, mas Joel Queirôs aumentou a vantagem 
dos pupilos de Orlando Duarte. Na segunda parte, 

fol o dominio completo de Portugal, que sô nâo 
conseguiu uma vantagem mais expressiva porque 
o guarda-redes Gasparovic esteve inspirado, tendo 
feito um conjunto de boas defesas, que evitaram 
uma derrota ainda mais pesada. A Eslovâquia ten- 
tava apostar no contra-ataque, mas raramente con- 
seguiu chegar perto da baliza defendida por Toni. 
O seleccionador nacional, Orlando Duarte, fez 
uma retrospectiva do torneio: "O balanço é positl- 
vo, mas podiamos ter feito melhor no primeiro 
jogo. Aprendemos como se deve jogar a sério. 
Temos tendência a correr de mais e a jogar de 
menos." 

PERGUIMTA: 

-EM QUE ANO FIGO roi PEU PRIMEIRA VEZ 
^ CAMPUO DE ESPANHA PEU) BARCEIONAP 

ENVIAR RESPOSTA PARA; 

Nome: o MILéNIO - CONCURSO LABATT 

1087 DUNDAS ST. W. SUITE 103 
TORONTO, ON, M6J1W9 

Morada: 
)A RESPOSTA SERA ACEITE ATÉ 2* FEIRA, 

DiA 28 DE JULHO, 2003. 

CASO EXISTA MAIS DE UM ACERTANTE, 

REALIZAR-SE-Â UM SORTEIO PARA 

ENCONTRAR O VENCEDOR. 

cwrlsbeif( 

ORCUmOSO Df SEU POPTUCUfS 
BOB RAPOSO CONVIDA-O A RESPONDER 

SEMANALMENTE A UMA SIMPLES PERGUNTA 

SOBRE FUTEBOL, 

TENTE E GANHE VALIOSOS PRéMIOS! 

Venilia Cabrai - Toronto 
Resp.; Baptista Pereira. 

Para todos os sens eventos ou ocasiôes 

especiaiSf contacte Bob Raposo para o 

ajudar a tratar de tudo o que précisa 

(416) 248-0751 A cerveja da comunidade 


